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Jean-Michel Basquiat nasceu a 22 de Dezembro de 
1960 em Brooklin, Nova Iorque. O seu pai nasceu no 
Haiti e a sua mãe era de origem Porto Riquenha. Bas-
quiat era o mais velho de três filhos. Aos três anos de 
idade Basquiat já tinha começado a traçar caricaturas 
e tentava desenhar figuras do que percepcionava do 
quotidiano. A sua mãe sempre incentivou Basquiat a 
desenhar e a relacionar tudo com o mundo das Artes. 
Aos seis anos, Basquiat tinha como hábito visitar o Mu-
seu de Arte Moderna por influência de sua mãe que 
o acompanhava. Aos sete anos teve um acidente em 
que o seu braço ficou gravemente magoado. Devido a 
este acontecimento, a sua mãe oferecera a Basquiat, 
durante a recuperação, o livro “Gray’s Anatomy”. 

Biografia
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Esse mesmo livro foi o que o ajudou e influenciou nas 
suas representações humanas e posteriormente o livro 
também serviu de referência para a sua banda musi-
cal formada em 1979, que deu pelo nome de “Gray’s” 
e durante algum tempo foi uma banda de sucesso.
O divórcio de seus pais foi algo que o abalou muito na 
sua adolescência, levando-o a fugir muitas vezes de 
casa. Devido aos seus problemas familiares, em 1977 
Basquiat é encaminhado para uma escola de crianças 
dotadas.
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Nessa altura conhece Al 
Diaz e prospera a amizade 
entre os dois,criam juntos 
o projecto “SAMO”, com o 
significado “Same Old Shit”. 
A assinatura era utilizada 
nas suas obras espalhadas 
em edifícios desabitados na 
baixa de Manhattan. 

Carreira
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Em 1978 deixa a escola, acabando por não 
concluir o curso.Vive por momentos na rua e 
vai vendendo os seus trabalhos para se sus-
tentar, durante esse mesmo período da sua 
vida vai ficando mais conhecido. Em 1979, 
surgiu um conflito entre os dois artistas, fazen-
do com que a assinatura “SAMO” chegasse 
ao fim, podia-se ver nas paredes a escritura 
“SAMO is dead”. 
O salto na carreira de Basquiat foi quando a 
empresa “Colab” lhe financiou uma exposição 
em “The Times Square Show”. Após um ano 
René Ricard, um grande nome dos meios cul-
turais da época, fez um crítica bastante posi-
tiva aos trabalhos de Jean-Michel Basquiat, 
lançando o artista a nível mundial.
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Em 1982, fez trabalhos com artistas já muito conhecidos, tais como, Ju-
lien Schnabel, David Salle, entre outros artistas do movimento Neo-Ex-
pressionismo. Nesta mesma altura, existiu o rumor de um envolvimento 
com a cantora “Madonna”. Surge também o contacto com o artista Andy 
Warhol e posterior amizade, começando assim a trabalharem juntos, a 
partilhar ideias e a participarem em exposições juntos. Em 1984 a sua 
dependência pela heroína começa a ser evidente e isso tornou-se uma 
preocupação para os que o rodeavam.
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Apesar do seu vício, no dia 10 de Fevereiro de 1985, foi capa do veículo 
“The New York Times”, que tornou Basquiat num artista internacional-
mente conhecido. O seu amigo Andy Warhol falece em 1987, o que leva 
Basquiat ao declínio total, o isolamento foi evidente nesta altura. Em 
1988 Jean-Michel Basquiat acaba por falecer de overdose no seu estú-
dio devido ao excessivo consumo de drogas. Apesar disso, os seus tra-
balhos não morreram com ele e estão a cabo na direcção do seu amigo 
Schnabel, que eram protagonizados por Jeffrey Wright. As suas obras 
continuam a ser fonte de inspiração de muitos artistas contemporâneos. 
O rapaz que começou com pinturas nas paredes de Brooklin, encontra-
se agora como um artista de grande referência do movimento artístico 
Neo-expressionismo.
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Os seus trabalhos estão repletos de referências e interli-
gações, nas suas ilustrações ainda é possível observar te-
mas e expressões assustadoras, repletas de incoerência e 
brutalidade.
A sua carreira fica marcada por mensagens sugestivas, 
como a riqueza contra a pobreza, a integração contra a re-
jeição a experiência interior contra exterior. A arte de Bas-
quiat utilizou uma rica fusão artística, poesia, desenho e 
pintura, ainda misturando texto e imagem, abstração e figu-
ração, e informação histórica junta com a crítica contem-
porânea. As pinturas de Basquiat também foram imagens 
de ataque a estruturas e sistemas de racismo, enquanto 
sua poética foi veículo da sua crítica ao colonialismo e de 
apoio a classes inferiores.

Conceito
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Neo-expressionismo

Neo-expressionismo é um estilo de pintura e escultura que surgiu 
no final de 1970 e dominou o mercado da arte até meados dos anos 
1980, desenvolveu-se como uma reacção á arte conceptual e arte 
mínima do 1970. O Neo-expressionismo voltou para retratar objec-
tos reconhecíveis, como o corpo humano (embora às vezes de uma 
forma abstracta), de uma maneira áspera e violentamente emocion-
al, utilizando não maioria dos casos cores vivas.

Cabeza, 1982

Aboriginal, 1984
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Primitivismo 

O termo primitivismo surge para definir certas tendências ou características da 
arte vindas de diferentes nacionalidades, ainda sem conformidade como arte para 
a maioria das pessoas, bem como para definir um tipo de arte não académica, 
feita por artistas autodidactas, com pouco ou nenhum conhecimento técnico ou 
teórico, que se caracteriza por uma certa simplificação formal, no uso da perspec-
tiva, por exemplo e da temática normalmente popular.

Aboriginal, 1984
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Técnicas

Basquiat utiliza preferencialmente 
técnicas como: 

acrílico, 
carvão vegetal, 
colagem, 
grafite,
óleo, 
pastel, 
caneta, 
lápis, 
spray, 
cera, 
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Superfícies

Os seus trabalhos eram feitos em:

Paredes de cimentos,
Telas,

Madeira
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Self-Portrait, 1982

Flexible ,1982

Ele pintou o seu auto-retrato com a mão di-
reita maior sob forma de indicar a importân-
cia de seu ofício, assim como representou a 
posição que um pintor utiliza para executar 
esse mesmo ofício.

Uma figura em preto, olhando “cegamente” 
para o espectador, com os braços criando 
um circuito fechado, talvez uma referência à 
energia espiritualizada. Com poucas carac-
terísticas distintas, o sujeito assume o rosto 
do homem comum. Ao mesmo tempo, não 
é apenas uma figura qualquer, mas uma 
de etnia Africana, uma clara referência à 
própria identidade de Basquiat.
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Alba’s Breakfast, 1984

Riding With Death, 1988

Com a participação de Andy Warhol. Warhol pintou 
uma máquina de lavar as mãos (que remete ás 
suas pinturas Pop antecedentes) e um logotipo GE.  
Basquiat ficou impressionado e disse que ia ajudar 
com a sua pintura a trazer de volta obras de Warhol.

Uma das últimas obras de Basquiat, 
muito ligada á morte, muito por culpa 
da morte no ano anterior de Andy War-
hol e por toda a fase que estava a pas-
sar.
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The Times Square Show -1981
Onde Basquiat expos obras pelas primeira vez, 
juntamente com outros artistas como, David Ham-
mons, Holzer Jenny, Quinones Lee, Kenny Scharf 
e Smith Kiki, etc…

Galeria de Annina Nosei e 
Lary Gagosian – 1983

Onde expos pela primeira vez de forma indi-
vidual e onde ainda hoje têm obram expostas.

Exposições
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Vrej Baghoomian, 1988

A ultima exposição de basquiat 
ainda vivo, muito marcada por 
trabalhos sobre a morte.

Onde tem uma exposição permanente, 
denominada “Street to studio”

Museu do Brooklyn, Nova York, 2005
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Kevin Young “To Repel Ghosts” (1991)

M.K. Asante Jr. “Beautiful. 
And Ugly Too” (2005)

Em 1991, o poeta Kevin Young produ-
ziu um livro, “To Repel Ghosts”, um re-
sumo de 117 poemas relacionados com 
a vida de Basquiat. Pinturas individuais 
e temas sociais encontrados na obra do 
artista.

Em 2005, o poeta M.K. Asante Jr. pub-
licou o poema “SAMO” dedicado ao ini-
cio da vida artística de Basquiat, no livro 
“Beautiful. And Ugly Too”

Legado

18



Downtown 81 (1998)

Basquiat (1996)

Jean-Michel Basquiat: 
The Radiant Child (2010)

Downtown 81  (também conhecido 
como New York Beat Movie) é um filme 
de ficção filmado entre 1980 e 1981 e 
lançado em 1998, dirigido por Edo Ber-
toglio, escrito por Glenn O’Brien e pro-
duzido pela Maripol, é um retrato raro 
da vida real de subcultura da era pós-
punk de Manhattan. O filme conta com 
a participação de  Jean-Michel Basquiat 
e apresenta os artistas James Chance, 
Amos Poe, Walter Steding, e Tav Falco.

Basquiat é um filme biográfico de 1996, 
um drama dirigido pelo também pintor 
Julian Schnabel, que é baseado na vida 
do americano pós-moderna / neo ex-
pressionista artista Jean-Michel Basqui-
at.  Jeffrey Wright interpreta Basquiat e 
David Bowie interpreta  Andy Warhol. O 
filme foi escrito por Schnabel e Thomas 
Michael Holman.

Jean-Michel Basquiat: The Radiant Child 
é um documentário de 2010. É baseado 
na entrevista que o director Tamra Da-
vis realizou quando eles se conheceram 
em 1985. A primeira versão era um filme 
de 20 minutos que foi exibido no Festi-
val de Cinema de Sundance em 2006. 
O documentário de longa-metragem in-
clui entrevistas com pessoas próximas 
de Basquiat.
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