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É com imenso prazer que escre-
vemos aqui o primeiro editorial da 
Revista BB, que chega com a missão 
urgente de construir um novo espaço 
para artistas e autores de arte. Em um 
mercado editorial abocanhado aos 
torrões por grandes grupos empresa-
riais, onde a escrita de arte tem que 
implorar por um cantinho em alguma 
revista de variedades ou se torcer pra 
caber em uma linguagem acadêmica 
mais engessada, decidimos criar a 
Revista BB, a talvez única revista de 
arte do Brasil que surge por iniciativa 
direta de uma galeria, gerida coletiva-
mente por artistas daqui. O caminho 
que trilhamos desde nossos primeiros 
esboços foi árduo, como árduo é todo 
trabalho com arte e cultura no Brasil, 
em especial no contexto pandêmico 

que, com esperança, estamos con-
seguindo finalmente vencer. Por isso 
encaramos essa revista que você, lei-
tor, agora pode folhear tranquilamen-
te em suas páginas de PDF, como 
uma importante vitória nossa, do 
pessoal da redação, do Coletivo BB, 
que completa neste ano de 2022 seus 
cinco anos de existência (um bebê 
engatinhando) e da arte brasileira 
como um todo, que diante de todas as 
dificuldades conseguiu ganhar mais 
esse espaço para suas discussões. 
Foi um ano de idas e vindas e intenso 
trabalho para conseguirmos o melhor 
design, as melhores matérias, a me-
lhor equipe as melhores parcerias e 
conciliar o já árduo trabalho na gestão 
do Espaço BB em Copacabana com a 
produção da Revista BB (e com todos 

Editorial
Guilherme e Marcia
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os demais projetos que conseguimos 
realizar em 2021). Leia as seguintes 
páginas, tão preciosas em conteúdo, 
como quem lê um canto de vitória, ou 
como quem lê uma carta de intenções 
de um futuro cada vez mais rico em 
publicações voltadas para as artes 
brasileiras.
A primeira edição da Revista BB che-
ga com o pé na porta, trazendo nove 
reportagens sobre o mundo das artes 
no Rio de Janeiro de 2022, além da 
nossa agenda cultural, cartoon (do 
incrível Mauro dos Guaranys) e deste 
editorial que você lê agora. Nessas 
próximas páginas você lerá sobre 
NFTs, discussão que inflamou quase 
todo artista com acesso à internet 
nesse último ano, o leilão do quadro 
A Caipirinha de Tarsila do Amaral (o 
maior preço que um quadro brasileiro 
já atingiu na história) e duas repor-
tagens sobre as complexas relações 
entre artes e redes sociais, uma em 
cima dos ready-made virtuais de 
Mattin e outra sobre Música, Mídia e 
Mercado. Além delas, trazemos duas 
críticas cinematográficas, uma do 
monumental Marighella, com todas as 
idas e vindas de sua produção, e ou-
tra do curta carioca Fantasma Neon, 
premiado recentemente em Locarno. 
Por fim, apresentamos para você o 
nosso belíssimo Coletivo BB, com 
todos os artistas excepcionais que 
trazemos nele e que nos trouxeram 
até aqui, para um 2022 de ainda mais 
sucesso e crescimento.
Para o ano de 2022 esperamos lan-
çar mais uma edição da Revista BB 

e celebrar com uma grande festa de 
lançamento a construção desse novo 
espaço editorial. Estamos sempre em 
busca de parcerias e novos projetos 
para fomentar e discutir o cenário ar-
tístico do Rio de Janeiro, temos certe-
za que em 2022 vamos crescer muito. 
Por fim, para manter esse espaço 
democrático, convidamos você e to-
dos os demais leitores a contribuírem 
com nossa campanha de financia-
mento em apoia.se/revistabb. Nossa 
revista é construída coletivamente 
pelo esforço e colaboração de muitos 
entusiastas das artes, contamos com 
sua ajuda! E não esqueçam de visitar 
nosso Espaço BB em Copacabana, 
no Shopping Cassino Atlântico!
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Nosso curador e teórico da Arte Doctor 
Kunst nasceu na Baviera, sul da Alemanha, 
em meados do século 18. Na juventude foi 
educado em Berlim e teve como tutor o dra-
maturgo e teórico da Arte Frederich Schil-
ler. Participou ativamente do movimento 
que deu origem ao Romantismo Alemão, 
foi colaborador e ajudante de Schiller na 
edição do clássico “A Educação Estética 
do Homem” no final do séc 18 e tradutor 
do texto para o francês. Trabalhou na Uni-
versidade de Paris até o advento de Na-
poleão, quando teve de se retirar. Ajudou a 
formatar o corpo teórico da pintura de pais-
agem alemã de séc 19. Exilado na Itália 
durante as guerras napoleônicas, Doctor 
Kunst viveu um período na Itália, onde 
aprofundou seus estudos na estética clás-
sica. A convite de D. Pedro II, Doctor Kunst 
esteve no Brasil pela primeira vez em 1878, 
quando descobriu e selecionou o pintor Pe-
dro Américo em sua bolsa de estudos na 
Itália. Doctor Kunst deixou este mundo por 

volta de 1898 e desde então vive em Júpi-
ter onde se dedica à construção de uma 
massa crítica que crie escoras ou amarras 
para a Arte alemã. É nosso colaborador 
na Revista BB Arte, escrevendo de Berlim 
onde descansa quando vem a este plane-
ta. Com grande interesse no Brasil, doctor 
Kunst deixou transparecer sua intenção de 
tornar a Arte brasileira em algo legível.

Doctor Kunst
Marco Cavalcante
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Extremamente online 
UMA RESENHA DE “MY FIRST 30 MIN. ON TIK TOK” DE MATTIN

Cássia Siqueira

ou o inconsciente desta estranha era.

Sou um espectador de situações díspa-
res onde entretenimento, hobby e arte se 
misturam de maneiras imprevisiveis. Mas 
a minha expectativa é também uma escu-
ta ativa. Acho que este nível de colagem 
musical no Tik Tok, misturando gravações 
de campo, canções e trilhas sonoras que 
estão sendo usadas simultaneamente 
como modelos para gerar mais situações 
é sem precedentes. O Tik Tok pode ser 
visto ou como um entretenimento puro 
despolitizado ou como uma colaboração 
global contínua no domínio digital, onde 
a linguagem nem sempre é necessária e 
convida às conexões mais estranhas e 

inesperadas.

... tem sido confuso.

Aqui você tem um algoritmo pronto docu-
mentando minha primeira experiência no 
aplicativo chinês Tik Tok em um tempo e 
lugar específicos. Os vídeos no Tik Tok 
podem ser: sórdidos, ridículos ou virtuo-
sos: movimentos surpreendentes, memes 
da vida real, Homem-Aranha por todo o 
lado, moonwalkings sem fim ou dominó... 
No entanto, a ênfase no som é inegável. 
Estes sons não são sobre a identidade 
de um artista ou uma auto-promoção. A 
ideia de uma canção é substituída por 
uma fragmentação arbitrária tentando 
captar a minha atenção e reduzindo-a a 
15 segundos de mero divertimento. Tik 
Tok é uma compressão de tempo e espa-
ço, como o YouTube sob efeito de speed 
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uma canção é substituída por uma 
fragmentação arbitrária tentando 
capturar [nossa] atenção e reduzi-la 
a 15 segundos de mero divertimen-
to”. Mas, como o vídeo é excluído, 
ficamos com um sentimento de des-
conforto produzido precisamente por 
essa fragmentação arbitrária, que é 
a principal marca da organização do 
material sonoro do álbum. Ao contrá-
rio de quando estamos assistindo aos 
próprios tiktoks, a intenção original de 
diversão é completamente abandona-
da e nós ‘assistimos’ - passo a passo 
- o nosso senso de atenção voltando-
-se para si mesmo e suspendendo a 
própria imagem que temos da expe-
riência produzida pelos tiktoks em seu 
aparente imediatismo. De uma forma 
coerente com a própria concepção de 
Mattin do ruído, ou seja, como um dis-
positivo para produzir alienação, os 

Este é um registro dos nossos tempos.

(MATTIN, My First 30 min. On Tik Tok)

Conheci esse álbum no ano presente, 
dois após o seu lançamento e cinco 
após o do TikTok. A primeira coisa que 
me perguntei antes mesmo de ouví-lo 
foi: quais são as implicações de fazer 
um disco que consiste no som extraí-
do de sua primeira experiência com 
o TikTok, uma plataforma baseada 
em vídeo, e ainda mais, lançá-lo em 
fita cassete? O disco simplesmente 
não funciona, pelo menos imediata-
mente, como um disco musical, nem 
se enquadra na categoria - conside-
ravelmente desinteressante - de anti-
-música. Mas é definitivamente ruído 
[noise]. 
Como Mattin escreve, “a idéia de 
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meus primeiros 30 minutos no TikTok 
conseguem fazer-nos repensar os 
processos através dos quais a nossa 
atenção é constituída e projetada, 
tanto a nível social como a nível neu-
rológico. Mas antes, é importante dei-
xar claro precisamente a forma como 
o aplicativo TikTok é tomado aqui na 
sua dimensão estrutural: ele é uma 
forma de vida. 
Ao defender “formas de vida” como 
um conceito lógico, Juliet Floyd ob-
serva que sua concepção por Ludwig 
Wittgenstein emerge de seu engaja-
mento com uma busca obstinada pelo 
simples, assim como de sua relação 
com a obra de Alan Turing. A sua con-
clusão (se nos é permitido chamar-lhe 
assim), é que - nas palavras de Floyd 
- as formas de vida são “(...) uma 
configuração fluida e modular para os 
procedimentos humanos, embutida 
nas nossas formas ordinárias de fa-
lar, uma vez que estas evoluíram na 
vida cotidiana (...) O nosso cotidiano 
com “apps” hoje em dia evidencia e 
instanciam essa perspectiva. Eles 
são Lebensformen.”  (Floyd, 2016, 
p. 47).  Agora, embora o caráter al-
gorítmico dos aplicativos que usamos 
seja bastante evidente na maneira 
como falamos sobre isso em nossa 
vida diária, ele não é suficientemen-
te explorado no sentido do que os 
algoritmos são em primeiro lugar. 
Pensar que só agora estamos presos 
a uma teia algorítmica que lida com 
os nossos dados é perder o problema 
de vista, a “novidade” desesperadora 
é que esta mesma teia está presa 
na forma capitalista do valor. A falta 

de envolvimento com esta noção de 
maneira devidamente lógica possui o 
perigo de produzir a ideia de que os 
passos realizados pelos programas 
que usamos - e que ao mesmo tem-
po nos usam - são dotados de uma 
opacidade mistificada que impede 
qualquer forma de agência que possa 
transformá-los radicalmente. Além 
disso, impede-nos de ver que não 
existe uma vida “não-algorítmica”: 
a verdadeira questão diz respeito à 
proximidade dos meios com os quais 
podemos transformar radicalmente 
aquilo que tomamos como sendo um 
passo - um movimento num jogo de 
linguagem, aquilo que conta como 
seguir uma regra, juntamente com 
as regras que são seguidas - como 
simples, nas organizações estruturais 
aparentemente dadas das práticas 
que compõem a nossa vida cotidiana, 
coletivamente. 

O algoritmo é cego 
quando se trata de si 
mesmo.
Os critérios que determinam a organi-
zação dos tiktoks dependem inteira-
mente de fatores contingentes, como 
a hora e o local em que o aplicativo é 
usado. My first 30 min. on TikTok pode 
ser visto como um corte arbitrário em 
uma seleção arbitrária de tiktoks em 
formato de áudio. Uma vez enqua-
drado rigidamente, primeiro através 
da gravação, depois transformando-o 
em álbum, depois lançando-o em fita 
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cassete, fica claro que (1) o próprio 
conceito de mediação é enfatizado e 
materialmente embutido na produção 
do álbum, e (2) na experiência de 
audição, o critério que decide sobre 
a sucessão de conteúdos, e conse-
quentemente até mesmo quais con-
teúdos devem ser tocados, são tra-
zidos à tona. Ao exibir sonoramente 
esses conteúdos, “os valores que se 
manifestam, são expressos, na medi-
da em que os seguimos, discutimos 
sobre eles, os rendemos, e assim por 
diante” (Floyd, 2016, p. 47). 
Como uma corporação, o TikTok está 
principalmente preocupado - além 
de evitar processos judiciais - em 
aumentar o tempo que os usuários 
gastam usando-o. Agora com mais de 
1 bilhão de usuários ativos mensais, o 
aumento acrítico do tempo de uso do 
aplicativo é uma consequência direta 
da redução efetiva do tempo de aten-
ção e da engenharia do vício, uma 
marca característica das plataformas 
de mídia social. De fato, além de uma 
forma de vida, que influencia muito a 
forma com que tomamos decisões ha-
bituais - seja em relação às práticas 
que escolhemos nos engajar ou ao 
nosso próprio comportamento dentro 
dessas práticas sociais - o TikTok fun-
ciona como uma droga, operando ha-
bilmente na dinâmica da nossa estru-
tura neurológica. No entanto, devemos 
evitar algumas leituras conservadoras 
destes fenómenos que correm o risco 
de cair numa atitude tradicionalista de 
salvaguarda do cânone consolidado 
da Arte (com ‘A’ maiúsculo) - bem 

como da sua estrutura de formação -, 
eu preferiria ver o TikTok como mais 
um feixe algorítmico que está acopla-
do e integrado na ainda mais com-
plexa rede de aplicativos, no sentido 
mais amplo possível, que compõem 
aquilo a que chamamos a nossa vida 
cotidiana. Tais leituras conservadoras 
perdem de vista o verdadeiro proble-
ma, precisamente porque afirmam 
com admiração e devoção a suposta 
imediatez dos efeitos produzidos pela 
tecnologia recente na psique das pes-
soas. Fetichizando a tecnologia no 
outro lado da moeda transhumanista 
do vale do silício, ficamos sem meios 
concretos para superar a ansiedade 
e a verdadeira crise axiológica, que 
consiste na intrusão da lógica do ca-
pital em nossa concepção de valor de 
maneira generalizada.
Como dispositivo, meus primeiros 30 
min. na arma principal de TikTok é 
a arbitrariedade do quadro que está 
sendo colocado em uma determinada 
sucessão de tiktoks, que é apenas 
algoritmicamente baseada no tempo 
e no espaço. É importante notar que 
a dissonância no processo de identi-
ficação com o conteúdo audiovisual 
exibido pelo aplicativo está em uma 
proporção inversa ao tempo que você 
gasta scrollando por eles. Passo a 
passo você está modelando o perfil 
para o conteúdo que você recebe 
baseado em características supos-
tamente imediatas, mas certamente 
idiossincráticas derivadas do senso 
de identidade super-reforçado, que 
provém de você como indivíduo, cujas 
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decisões e valores são corrompidos 
desde o início: no momento em que 
a mercantilização [commodification] 
contamina os processos pedagógicos. 
O problema não é tanto que exista um 
algoritmo embutido na plataforma - o 
contrário seria impossível - mas que 
ele seja por definição um algoritmo 
hemofílico. 

O design de redes homofílico é essen-
cialmente a automação da familiaridade, 
sustentada por uma pré-disposição con-
ceitual (sociológica). Quando encontros e 
confrontos com o estrangeiro e o estra-
nho são proibidos por algoritmos, a alie-
nação, em um sentido distorcido e não in-
tencional, foi superada. Há pouco para se 
comemorar nesse caso de superação da 
alienação. Se a mudança sem mudança 
continua a ser o epítome da nossa condi-
ção, é apenas reificada pela automação 
da familiaridade, e o preço que pagamos 
coletivamente por essa tendência inicial 
de “semelhança que gera conexão” é 
capturado pela nossa deficiência em criar 

hipóteses de novas perspectivas.

(Patricia Reed, Xenofilia e 
Desnaturalização Computacional)

Ao enquadrar a dinâmica algorítmi-
ca do TikTok, o que é trazido para o 
primeiro plano são o poder e as ca-
pacidades da app (qualquer app ou 
feixe algorítmico funcional) “para gerar 
outras situações”, para empurrar os 
limites do código fonte que suporta 
seu subsequente trabalho de aliena-
ção contra si mesmos, e para tomar 
o controle e os meios desse trabalho. 

Só então podemos começar a pensar 
em uma ética real, e sem caprichos, 
de alienação coletiva, aprendendo a 
transformar e hackear voluntariamente 
as conexões que juntas formam e in-
formam nossa vida diária. Assim, é de 
alguma forma necessário que apren-
damos uma nova forma de lidar com 
as plataformas digitais - mas não só -. 
Estou pensando em algo próximo ao 
que Zé Antônio cunhou como tecno-
logia de plataforma, que ele descreve 
como a questão de “como, no contexto 
contemporâneo de plataformação e 
normatividade computacional, a liga-
ção entre nomos e techné, de normas 
(tanto abstratas quanto concretas) e 
tecnologias é reconfigurada”. (José 
Antônio Magalhães - Plataforma 
Technomics and Algorithmic 
Demogrammar). Compreender plena-
mente estes processos de reconfigu-
ração é alcançar um domínio relativo 
tanto das formas constitutivas (“posi-
tivas” ou estruturais) quanto das for-
mas constituídas (“negativas”, como 
estranhamento) de alienação - ambas 
enfatizadas por Samo Tomšič em The 
Capitalist Unconscious - produzidas 
em nós singulares que são os com-
ponentes desta teia enredada de rela-
ções algorítmicas. Mas, para que isso 
aconteça, é uma condição habilitadora 
que antes nos alienemos da familiari-
dade sufocante da nossa experiência 
diária com estas plataformas; e é 
precisamente esta tarefa de provocar 
dissonância social que constitui o My 
first 30 min. on TikTok como uma obra 
de ruído [noise], e portanto um jogo 
com a alienação.
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Música, mídia e mercado 
ALGUMAS REFLEXÕES

Johnny Dalle

No dia 7 de novembro, um artigo do 
Jornal Estadão1 fez bastante sucesso 
entre o público que costuma acom-
panhar com mais afinco a indústria 
musical mainstream - tratava-se de 
um artigo bastante chamativo sobre o 
quanto as redes sociais (em especial, 
o Tik Tok) estavam influenciando na 
produção de artistas da indústria mu-
sical em relação a duração de suas 
músicas. O grande argumento do 
artigo é sobre a reação negativa dos 
consumidores de música a músicas 
com duração que ultrapasse mais de 
2min30s (em média). Um trecho em 
especial do artigo foi massivamente 
compartilhado no Twitter, por ex., atra-
vés do perfil do fórum BCharts2: “Até 
figuras já estabelecidas estão fazen-
do faixas curtas por causa da reação 

[negativa] às longas.” Até mesmo Lulu 
Santos e Caetano Veloso, composi-
tores conhecidos do último século, 
foram entrevistados para o artigo de 
Julio Maria, jornalista da casa.
Uma reação geral ao que constata o 
artigo de Julio nas redes sociais era 
baseada no quanto soava “assusta-
dor” que uma(s) rede(s) social(ais) 
tivesse tanto impacto assim em uma 
indústria da mídia cultural já estabe-
lecida há tantas décadas, como é a 
indústria da música “pop”. É uma rea-
ção interessante, que sinto aqui que 
carece de mais informações para que 
o debate sobre o assunto enriqueça: 
será que esta é de fato a primeira vez 
que temos um formato ou suporte (a 
rede social, no caso) influenciando 
no produto (a peça musical)? Existe 



15

alguma relação de interdependência 
entre suporte e produto, e, se exis-
te, estamos suficientemente atentos 
a essa relação quando reagimos a 
constatações sobre o funcionamento 
cotidiano da indústria musical?
Um bom trabalho que analisa algu-
mas das relações entre indústria 
fonográfica e suporte/formato é o de 
Leonardo de Marchi3, que, apesar 
de ser ainda de 2005, nos traz uma 
revisão satisfatória sobre os suportes 
fonográficos mais relevantes do séc. 
XX até aquele momento, que agora 
parece tão distante, do séc. XXI. De 
fato, já no início do trabalho, o autor 
sinaliza:

Com efeito, [...] os suportes sonoros [...] 
são relevantes não apenas pelo que 
contêm, mas por afetarem diretamente a 
forma como experimentamos os conteú-
dos. De fato, eles influenciam técnicas de 
audição, estéticas musicais e apontam 
para uma história da Indústria Cultural, 
uma vez que seu desenvolvimento refle-
te dinâmicas de mercado que aproximam 
diversos setores da comunicação. (DE 

MARCHI, 2005, p. 2)

De certa maneira, peças musicais e 
suportes sempre estiveram conecta-
dos. Diria que, até mesmo, desde a 
época dos compositores barrocos e 
românticos na Europa - as músicas 
“da moda” eram feitas de maneira 
que pudessem se perpetuar, numa 
lógica bem parecida com a atual. 
Com a febre do piano em casas de 
famílias consumidoras de concertos, 
muitos compositores começaram a, 

de certa forma, divulgarem suas par-
tituras das peças tocadas em uma 
noite entregando-as ou vendendo-as 
como souvenirs para a audiência dos 
espetáculos; e, quanto mais interes-
sante, ou até mesmo acessível, uma 
partitura de piano fosse para quem to-
casse em casa, mais ela seria repro-
duzida e vendida. Isso provavelmente 
nos faz pensar que essa é uma lógica 
existente em outros cenários musical-
mente relevantes, não é mesmo?
A partir do advento da música grava-
da, essa lógica de fato permaneceu. 
Vendia-se muito a música que melhor 
se adaptasse aos formatos mais con-
sumidos de cada época: rádio foi um 
aparelho importante, por exemplo. 
Quanto mais a música se “industria-
lizou” na sua produção, mais a noção 
de “hit” foi ficando consolidada - o rá-
dio era um ótimo meio de divulgar as 
peças que seriam “hits”, pois,  assim  
como  o  piano,  ele  estava  em  todos  
os  locais,  residenciais  ou   de socia-
lização, durante sua época de ouro. 
Uma vez divulgados os hits, o souve-
nir da vez seria o álbum musical: uma 
coletânea onde o ouvinte poderia co-
nhecer melhor mais trabalhos de um 
artista musical de seu interesse.
Passando a febre do rádio, vieram os 
videoclipes (que são brilhantemente 
revisados historicamente no trabalho 
de Laura Corrêa4), para acompanhar a 
febre das televisões em lares por todo 
o mundo, como um novo suporte de 
divulgar os hits de um artista musical 
em ascensão. O videoclipe foi consi-
derado um suporte muito completo: 
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era capaz de levar até as pessoas um 
material audiovisual detalhado de um 
artista musical, o que abria as portas 
para novos nichos de mercados de 
souvenirs: roupas, cosméticos, livros 
ilustrados, e todo tipo de coisa que 
alguém que acompanhou as décadas 
de 1970, 1980 e 1990 pode imaginar.
Chegando a era da internet, começa-
mos a voltar para o nosso ponto ini-
cial: por um certo período de tempo, 
o muito querido “compartilhamento 
ponto-a-ponto” foi um meio essen-
cial para que se consumisse música 
em todo mundo, mas logo, este for-
mato foi substituído pelo streaming, 
que foi visto com muitos bons olhos 
pela indústria musical (afinal, quem 
paga a festa escolhe o DJ). Com os 
smartphones, o streaming se tornou 
a maneira mais completa de vender 
um artista musical; tudo já estava ali: 
o acesso à imagem, ao som, enfim, 
a todo o pacote audiovisual projetado 
para o artista em ascensão.
Dessa forma, fica fácil entender uma 
das facetas daquilo que, midiatica-
mente falando, afeta a produção 
musical do mainstream; no entanto, 
é possível que haja nisso tudo um 
outro lado? Estamos diante somente 
de uma relação formato-suporte-pro-
duto, que perdura há pelo menos 3 
séculos?
Nesse momento, é muito importante 
que se entenda o seguinte ponto: a 
principal característica que todas 
essas situações históricas colocadas 
aqui tinham em comum, era o valor 
que elas possuíam dentro de um 

mercado musical. Ora, a música do 
rádio venderia mais que a do cilindro, 
pois agora se produzia mais o suporte 
rádio do que o suporte cilindro, e no 
capitalismo, todas essas tendências 
de produção precisam estar em sin-
tonia - precisam ser todas vendáveis 
ao mesmo tempo. Ganha o mais forte: 
aquele que melhor se adaptar a essas 
tendências. O mesmo com os video-
clipes, que “mataram” os artistas de 
rádio, como os Buggles cantaram 
em seu hit dos anos 19705, e agora o 
mesmo com o streaming e o Tik Tok. 
Pois, em todas essas relações, o que 
impera não é uma preocupação com 
as peças musicais por elas mesmas, 
mas sim com o quanto elas são adap-
táveis a tendências de mercado. E, 
nessa relação, pouco importa qual vai 
ser o suporte - o suporte só precisa 
ser aprovado por aqueles que detém 
o controle sobre as maneiras que 
consumimos coisas…
Chego ao final dessa história propon-
do que, antes de nos assustarmos 
com as relações existentes entre mú-
sica e suporte, que nos questionemos 
sobre qual a “raiz comum” de toda 
essa situação que estamos vivendo 
na música do mainstream, e como ela 
está afetando (ou não) a maneira que 
estamos consumindo mídias artísti-
cas, audiovisuais e de entretenimen-
to. Se chegamos em um ponto que 
esses consumos estão desenfreados 
e sendo considerados “vazios”, talvez 
seja o momento de pensarmos com 
calma em como gostaríamos de estar 
experienciando estas vivências: com 
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a arte, com a música e com tudo aqui-
lo que produzimos culturalmente ao 
redor do mundo.
Na educação musical, há tempos se 
discute sobre maneiras de dar mais 
sentido às aulas de música, especial-
mente nas escolas de ensino básico, 
no que tange a questão da pertinên-
cia dos conteúdos que estamos pas-
sando para estudantes nessas aulas. 
Muito se fala sobre integrar aquilo que 
está presente na indústria cultural nas 
aulas, através de repertório e algu-
mas técnicas instrumentais - porém, 
muito se fala também sobre o quanto 
isso pode distanciar os estudantes da 
música enquanto um fazer artístico 
relevante para a construção da ex-
pressão humana, deixando reservado 
para a música somente o lugar do 
entretenimento, que é proporcionado 
por essa mesma indústria cultural do 
mainstream.
Se há um incômodo sendo causado 
pela maneira que estamos consumin-
do arte, devemos nos perguntar: há 
outras maneiras de manter a arte na 
experiência humana, que não essas 
maneiras? Há como ainda encontrar 
prazer em músicas “longas”? (A res-
posta, claro, não precisa ser dada a 
mim…)
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Venda de  
A Caipirinha, de  
Tarsila do Amaral 

Raphael Favila Joppert

sobre tela, 64 centímetros por 81, re-
pleto de cores vibrantes, que, em des-
taque, contrastava naquela ocasião 
sobre o cinza da imensa parede onde 
foi devidamente posicionado à frente 
de um espaçoso banco minimalista 
de madeira. Tudo feito de forma cui-
dadosa para realçar a tela, pequena 
no tamanho, grande no protagonismo.  
Também pudera. O quadro a ser con-
templado não era só mais um quadro. 
Era um Tarsila. E naquela noite ele foi 
a estrela de um novo marco na histó-
ria da artebrasileira.
Pintada com cores fortes, figuras arre-
dondadas e traços bem geométricos 
por Tarsila do Amaral em 1923 durante 
o período em que viveu na França, A 
Caipirinha traz a figura de uma mulher 
desenhada em uma paisagem rural. 

“Dou-lhe uma, dou-lhe duas… dou-lhe 
três. Vendido!”, anunciou o pregoeiro. 
Era uma quinta-feira à noite de verão 
mas que, apesar da estação, soprava 
ventos frescos amenizando a tem-
peratura ao lado de fora da galeria, 
localizada no coração de São Paulo. 
Até o fim de tarde daquele 17 de de-
zembro de 2020, o amplo salão da 
casa leiloeira Bolsa de Arte, uma das 
mais renomadas da capital paulista, 
permanecia praticamente deserto. 
Apesar das regras da pandemia per-
mitirem um máximo de dez pessoas 
no ambiente, não havia filas, fato cada 
vez mais raro na maior cidade do país. 
Dessa forma, os poucos visitantes e 
potenciais compradores puderam, um 
aqui, outro acolá, observar com calma 
e segurança o quadro exposto, óleo 
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É um autorretrato cubista, cujo título 
faz referência à sua origem no interior 
paulista. Morando à época em Paris 
com o poeta Oswald de Andrade, de 
lá escreveu para a família em abril 
daquele ano: “Sinto-me cada vez 
mais brasileira: quero ser a pintora da 
minha terra. Como agradeço por ter 
passado na fazenda a minha infância 
toda. As reminiscências desse tempo 
vão se tornando preciosas para mim. 
Quero, na arte, ser a caipirinha de São 
Bernardo brincando com bonecas de 
mato, como no último quadro que es-
toupintando”.
Disputado por três colecionadores, o 
leilão da obra durou cerca de 15 minu-
tos. Após 19 lances, em incrementos 
de R$ 500 mil, A Caipirinha foi vendi-
da por R$ 57,5 milhões. Recorde de 

preço pago por uma obra de arte em 
leilões em solo nacional. E um pouco 
mais da metade dos 20 milhões de 
dólares que se calcula que o MoMA 
de Nova York tenha pago a um particu-
lar por A Lua, também da modernista 
Tarsila. “Nunca houve uma obra dessa 
relevância e deste valor sendo ven-
dida no Brasil, por isso o leilão gerou 
uma grande expectativa. Até então, 
os dois recordes de vendas públicas 
no país eram de ‘Superfície Modulada 
nº 4’, de Lygia Clark, que alcançou 
R$ 5,3 milhões em2013,e‘Vasodeflo-
res’,deGuignard,arrematadadoisa-
nosdepoisporR$5,7milhõesem
valores da época”, conta o presidente 
da Bolsa de Arte Jones Bergamin, 
o Peninha. “A aquisição recente do 
MoMA balizou o preço. Os quase 58 
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milhões do nosso leilão não partiu 
do nada. Os cem milhões pagos pelo 
museu mais importante do mundo dá 
um lastro, cria um mercado. Se ti-
véssemos chegado também aos cem 
milhões não me causaria surpresa al-
guma. Mercado é só oferta e procura. 
Não há ‘Tarsilas’ à venda. Só existe 
em museus e em pouquíssimas co-
leções privadas. Quem tem não quer 
vender”, acrescenta.
A Caipirinha havia sido presentea-
da por Tarsila para Olívia Guedes 
Penteado, a grande patrona dos mo-
dernistas nos anos 1920. A tela ficou 
na família de Olívia por três gerações, 
até que seu neto, Goffredo Telles, o 
vendeu ao empresário Salim Taufic 
Schahin nos anos 90. Envolvido nas 
investigações da Lava Jato, Schahin 
é coproprietário do grupo empresarial 
homônimo, que quebrou anos atrás 
após os escândalos de corrupção 
virem à tona. O leilão de A Caipirinha 
é apenas uma pequena parte de um 
enorme litígio movido por uma dúzia 
de bancos, que pedem 2 bilhões de 
reais por um empréstimo não pago. 
Foi assim que Tarsila voltou ao mer-
cado de arte, com preço  de partida 
sendo fixado por um perito judicial em 
R$ 47,6 milhões. É frequente que as 
transações no mundo da arte sejam 
extremamente discretas, alimentando 
lendas durante décadas. Mas neste 
caso, o imbróglio na Justiça trouxe 
total transparência ao negócio. O si-
gilo do comprador foi mantido por um 
bom período, claro, por uma questão 
de segurança e discrição. Mas como 

constava no processo, já que o depó-
sito foi feito nominalmente em conta 
judicial, uma hora ou outra a identida-
de seria revelada. À época da venda 
sabia-se, porém, na imprensa, ape-
nas que o colecionador era brasileiro. 
“Tivemos sete, oito licitantes do mundo 
inteiro, que se cadastraram para par-
ticipar do leilão. No final, restaram 
apenas três, já que o juiz do caso de-
cidiu que a tela deveria ser paga em 
até 24h após o arremate. Isso tirou 
os estrangeiros da disputa”, lembra 
Peninha. Mas este enredo ainda esta-
va longe do seu capítulofinal.
Schahin tentou evitar que o quadro 
de Tarsila fosse embargado. Segundo 
advogados da família, a obra não se-
ria mais propriedade de Salim, e teria 
sido vendida pelo pai ao filho Carlos 
Eduardo em 2012, por R$ 240 mil. Tal 
argumento não foi aceito pelos credo-
res, que questionaram a legitimidade 
da suposta operação. E os juízes não 
acreditaram que, justamente quando 
aumentavam os  problemas financei-
ros no grupo familiar, o octogenário 
tivesse vendido a tela sem o aval de 
um tabelião. O caso foi julgado pelo 
TJ-SP e concluído meses depois em 
segunda instância. Em seu voto, o re-
lator ministro Moura Ribeiro ressaltou 
que, após analisar as provas, con-
cluiu ter havido, de fato, um negócio 
de compra e venda absolutamente 
simulado. “De doação também não se 
tratou, porque não houve transferên-
cia do bem e nem havia intenção de 
doar”,constatou.
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Com o recurso rejeitado por unanimi-
dade pela Terceira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, A Caipirinha não 
foi devolvido à família Schahin e, 
sabe-se hoje, faz parte da coleção 
do paulista Luis Goshima. Discreto, 
o colecionador é dono de um acer-
vo valioso que vai além de obras de 
arte e inclui livros raros, automóveis 
clássicos e documentos autografados 
por grandes personalidades históri-
cas. Ex-perito judicial morando em 
Campos do Jordão, Goshima preten-
de criar uma fundação para cuidar 
de seu acervo, com o autorretrato 
de Tarsila que, segundo Bergamin é 
“a primeira obra realmente moderna 
do país”, como destaque. E não é 
por menos. Tarsila do Amaral é hoje 
o principal nome da arte brasileira no 
mundo.
A revalorização de sua obra começou 
em 1995, quando o empresário ar-
gentino Eduardo Costantini comprou 
o Abaporu por US$ 1,3 milhão durante 
um leilão em Nova York, depois de 
a obra ter sido oferecida a diversos 
industriais e banqueiros paulistas. 
Mais tarde, Costantini fez do Abaporu 
a atração central do Malba, o Museu 
de Arte Latina de Buenos Aires. Em 
2018, o MoMA e o Art Institute of 
Chicago organizaram em conjunto 
a primeira mostra dedicada à artista 
nos EUA,“Tarsila do Amaral: Inventing 
Modern Art in Brazil”. No ano seguinte, 
o MoMA foi além, incorporando A Lua 
à sua coleção com cifras milionárias. 
O quadro pertencia ao casal Milton 
Guper e Fanny Feffer, que o havia 

comprado diretamente de Tarsila 
nos anos 50. Com o mundo todo re-
conhecendo Tarsila, o Brasil parecia 
finalmente pronto para apreciar sua 
arte. Foi quando o MASP abriu suas 
galerias para “Tarsila Popular”, que 
teve mais de 400 mil visitantes e fez o 
próprio museu mudar de patamar. “Ela 
já entrou no hall das grandes vendas 
mundiais. Tomando como parâmetro, 
uma obra de Frida Khalo nunca foi 
vendida por mais de R$ 8 milhões. Ter 
um quadro de Tarsila do Amaral tão 
valorizado mostra o reconhecimento 
que ela está tendo lá fora e para mim 
é uma conquista. Tive a oportunida-
de de visitar museus pelo mundo e 
sempre sonhei ter obras dela nesses 
lugares, hoje uma realidade”, avalia 
Tarsilinha do Amaral, sobrinha-neta e 
diretora Executiva da Tarsila do Amaral 
Empreendimentos, que cuida do lega-
do da artista plástica e tem como uma 
de suas missões levar o nome de sua 
tia para fora dopaís.
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NFT: revolução no
mundo da arte? 

Júlia Corrêa

As notícias sobre o tema não param de 
circular. Entre as mais recentes, está 
a de um leilão realizado na Sotheby’s, 
em que o código-fonte original da 
World Wide Web (WWW) foi vendido 
por US$ 5,4 milhões (cerca de R$ 
28 milhões). Em março, uma obra 
de arte digital do artista americano 
Beeple, intitulada Everydays: the First 
5000 Days, foi leiloada na Christie’s 
por US$ 69,3 milhões (cerca de R$ 
360,3 milhões), tornando-se a terceira 
criação mais cara de um artista vivo. 
Todas essas notícias giram em torno 
de um mecanismo que nasceu com a 
promessa de revolucionar o mundo 
da arte — o NFT.
Essas três letras formam a sigla 
do termo non-fungible Token (em 
português, tokens não fungíveis). 

Em outras palavras, trata-se de um 
arquivo original que é criptografado. 
O dinheiro, por exemplo, é um artigo 
considerado fungível, pois não faz 
nenhuma diferença você ter uma nota 
de dez reais ou duas de cinco reais. 
Elas têm o mesmo valor, independen-
temente de quando foram impressas. 
Por sua vez, itens não fungíveis, 
como são as obras de arte, têm um 
caráter “insubstituível”. Cada criação 
tem suas especificidades e, portanto, 
não pode ser simplesmente trocada 
por outra. 
Agora, quando lançamos nosso 
olhar para o mundo da internet, onde 
uma mesma imagem pode circular 
indefinidamente, a proposta do NFT 
surge como uma forma de certificar 
os arquivos originais que são fruto 
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da inventividade artística neste meio 
(para não citar os “gifs” e “memes” 
que também entram em cena). É mais 
ou menos do mesmo modo de quando 
a gestualidade de um artista, usando 
aqui o termo de Walter Benjamin, ga-
rante a ideia de “aura” a uma pintura 
ou a uma escultura. Só que, no siste-
ma do NFT, essa aura é conferida por 
meio de um código — novidade, aliás, 
que deverá ter impacto, em breve, na 
produção acadêmica a respeito da re-
produtibilidade técnica das obras de 
arte.
Como explica o advogado Luiz 
Fernando Doering, integrante de uma 
startup de tecnologia de Porto Alegre, 
no Rio Grande do Sul, o NFT tem 
familiaridade com o famoso Bitcoin, 
criptomoeda que teve seu boom 
entre 2012 e 2015 e, desde então, 
vem passando por oscilações, com 
um fortalecimento no último ano. “É 
como se fossem ramificações de uma 
árvore”, comenta ele. Isso porque 
ambos usam a mesma tecnologia — o 
sistema de blockchain — e partem do 
mesmo princípio: a rejeição da chan-
cela e do controle de um governo ou 
de uma entidade central. 
No caso do NFT, quando a transação 
envolve uma obra de arte, ela pode 
ocorrer sem um intermediário entre 
artista e comprador, diferentemente 
do que ocorre no mercado tradicional, 
em que se fazem presentes figuras 
como galeristas, merchants e curado-
res. Por essa lógica, de acordo com o 
pesquisador Nei Vargas, que estuda o 
colecionismo contemporâneo, o NFT 

põe em xeque e desafia o sistema 
de arte como um todo. Em sua visão, 
esse tipo de relação gera um retorno a 
uma lógica antiga da história, quando, 
na Alta Renascença, as operações se 
davam diretamente entre quem pro-
duzia as obras de arte e os mecenas 
e compradores pertencentes às elites 
dominantes — fossem da Igreja, da 
monarquia ou da burguesia em as-
censão. 
Se, por um lado, como alguns afirmam, 
essa dinâmica que volta a ganhar 
espaço agora pode ser associada a 
uma facilidade do acesso à arte (já 
que permite, por exemplo, a compra 
de uma obra de qualquer lugar do 
mundo), por outro, segundo o pes-
quisador, pode tornar o sistema mais 
precário. Isso ocorreria em função do 
enfraquecimento de uma dinâmica 
que foi se estabelecendo ao longo 
da história, com origem na Holanda 
do século XVI, quando o desenvolvi-
mento da produção artística provocou 
uma profissionalização desse merca-
do, com a inclusão de novos agentes 
para intermediar as transações. 
Na prática, o intermediário no sistema 
do NFT é a própria tecnologia block-
chain, que não conta com uma pessoa 
específica que responda pela opera-
ção. A realidade é que são milhares 
de computadores por trás da autenti-
cação de uma mesma obra de arte di-
gital. Eles estão dispersos em várias 
localidades do mundo, conectados 
por uma rede chamada Ethereum, e 
trabalham conjuntamente para emitir 
o respectivo token. Devido a essa 
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descentralização, é muito difícil que 
o sistema seja violado por ataques 
como os de hackers. 
Ao mesmo tempo, destaca Doering, 
operações como lavagens de dinheiro 
por meio da arte ficam muito mais di-
fíceis de serem concretizadas. “Existe 
uma ideia distorcida de que opera-
ções como essas seriam uma forma 
facilitada de corrupção, para escon-
der valores. Na verdade, não existem 
transações mais rastreáveis do que 
as que são feitas com Bitcoin ou ou-
tros criptoativos como o NFT”. Como 
ele explica, ao comprar, por exemplo, 
uma colagem de um artista famoso, é 
possível identificar, de ponta a ponta, 
quem foram os seus proprietários an-
teriores e também saber se a obra é 
realmente original. 
Uma das principais preocupações, no 
entanto, com o universo do NFT é a 
sua sustentabilidade, uma vez que 
toda a euforia dos últimos meses pa-
rece já estar formando uma bolha de 
mercado, prestes a estourar. Para se 
ter uma ideia, segundo levantamento 
do site Protos, entre maio e junho pas-
sados, as vendas dos ativos tiveram 
uma queda de cerca de 90%, embora 
ainda movimentem milhões.
Como ocorre com as ações tradicio-
nais, muitas pessoas, mobilizadas 
pelo hype em torno desse criptoativo, 
passaram a utilizá-lo como um ele-
mento especulativo. Certamente, foi 
esse o caso da obra de Beeple. Assim, 
o pesquisador Nei Vargas aponta que 
a própria construção de um legado 
artístico passa a ser desafiado neste 

cenário, em que um artista sem gran-
de respaldo da crítica tem uma obra 
vendida quase pelo mesmo preço 
que as de figuras consagradas como 
David Hockney.
Essa bolha provocada pela especula-
ção, avalia Doering, pode ser enten-
dida como fruto da desinformação a 
respeito da tecnologia do NFT. “Muitas 
pessoas veem como uma possibilida-
de de ganhar muito dinheiro no curto 
e no médio prazo. Isso faz com que 
haja alta procura pelos ativos, levan-
do o preço para muito além do que 
realmente valem. O problema é que, 
cedo ou tarde, isso estoura”. Assim, 
segundo ele, o problema não é o NFT 
em si — que, em sua visão, assim 
como na de Vargas, veio para ficar 
—, mas o fato de ser visto como uma 
forma de investimento. A questão, 
portanto, é entender adequadamente 
a sua finalidade, que, antes de mais 
nada, é ser uma forma moderna de 
comercialização de itens colecioná-
veis. 
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Coletivo BB 
Guilherme Gurgel & Marcia Marschhausen

Nascemos da necessidade de ter 
uma galeria que nos representasse 
legitimamente no Rio de Janeiro, ser 
do Rio foi uma escolha. Como esco-
lha também foi debutar na Fábrica 
Bhering e batizar o Coletivo com o 
nome do chocolate Bhering _ Meu BB, 
assim nasceu Meu BB Galeria de Arte 
_ Atelier Sergio Joppert. Escolhemos 
a Fábrica Bhering por tudo, sua 
arquitetura, localização, história e 
principalmente sua generosa gestão, 
os artistas escolheram a Bhering e a 
Bhering os acolheu, formando o maior 
polo de Arte Contemporânea do Rio 
de Janeiro. Nós, do Coletivo BB, te-
mos Rui Barreto na mais alta estima, 
sua história pessoal é a história da 
Bhering, que acompanha o cresci-
mento da cidade.

Após 3 anos de Bhering fomos con-
vidados pela artista Jeannette Priolli 
para ocupar seu atelier, um belíssimo 
casarão em Ipanema, onde perma-
necemos entre 2020 e 2021. Há um 
ano nos estabelecemos no Shopping 
Cassino Atlântico em Copacabana _ 
Espaço BB, em parceria com Saphira 
& Ventura Gallery, sediada em Nova 
York.
Nossa curadoria, assinada por Marcia 
Marschhausen, não interfere no pro-
cesso criativo do artista, reverencia-
mos o momento da criação, cabe ao 
artista fazer suas escolhas. Conviver 
com as diferenças é o que nos move, 
não só internamente, mas em relação 
à humanidade. O Coletivo BB faz 
contraponto ao egocentrismo e deixa 
a marca transformadora do trabalho 



26

cooperativo, buscamos parcerias e 
modelos comunitários. Formas coope-
rativas de trabalho que permitam que 
as pessoas tenham visões diferentes 
de mundo. O Coletivo BB revela o es-
pírito do tempo, uma ação de caráter 
solidária e sustentável, visando novas 
formas de ação no mundo.
Completando em 2022 cinco anos 
de existência coroamos com o lança-
mento da Revista BB. Inauguramos 
nosso espaço de fala, agora temos 
a liberdade de contextualizar nossa 
arte, nossas idéias e nos abrirmos ao 
contraditório.

1. Ana Goulart
Movida pelo crescente interesse nas 
artes, iniciei minha formação aca-
dêmica na Escola Panamericana de 
Arte. Nos trabalhos a óleo ou acrílica 
com pigmentos, sou dona de pincela-
da firme e vigorosa, ao mesmo tempo 
em que domino o desenho em nan-
quim e bico de pena. Embora jovem, 
já conto com mostras realizadas em 
vários pontos do Brasil,  e no exterior 
expôs em Portugal, França e Estados 
Unidos, recebendo menção honrosa 
no Miami Spectrum Show. 

2. Andréa Brêtas 
Carioca, radicada em Petrópolis des-
de 1992. Formada em Direito, logo 
percebi que não iria encontrar reali-
zação plena no mundo jurídico. Minha 

alma sempre buscou as artes. Com 
pinturas e esculturas realizei exposi-
ções dentro e fora do Brasil comer-
cializando obras para vários cantos 
do mundo. Minha pesquisa artística 
busca a exposição do interior femini-
no como foco e, para isso, fiz uso da 
escultura, da pintura e da fotografia 
como ferramentas incessantes de ex-
pressão pessoal e demonstração de 
sentimentos.

3. Angela Lemos
Comecei a pintar por puro prazer, mas 
logo senti necessidade de desenvolver 
a minha linguagem. Iniciei com séries 
figurativas expressionistas e através 
de uma composição em foco busquei 
o congelamento de um momento de 
êxtase ou de beleza. Tendo a música 
e elementos da natureza como tema, 
procurei transpor a poética da música 
para a tela. Na abstração encontrei 
libertação da narrativa linear. Tentar 
frear o excesso de urgência da vida 
moderna me leva a criar caminhos, 
tecer labirintos e dimensões, buscan-
do sempre me transportar, e ao ob-
servador também, para um lugar, ora 
de descanso e prazer, ora de energia 
e vitalidade.

4. Celio Seixas 
Autodidata influenciado pelo pai, fui 
me destacando ao longo da carreira, 
recebendo  vários prêmios, medalhas 



em diversos salões na década de 
80 e 90, em 2010 fui selecionado 
para expor na Suécia. Tendo que me 
afastar por uns 15 anos, dediquei-me 
ao paisagismo, e em 2019 retornei 
em tempo integral a pintura, partici-
pando na exposição “Olhar 2019”, 
na Assembléia Legislativa de São 
Paulo, e recebendo o primeiro lugar 
na Seção de pintura.

5. Cris Duarte
Por meio de uma estética contempo-
rânea às vezes realista, outras vezes 
meramente imaginária, busco trans-
mitir toda a beleza e intensidade dos 
oceanos. Uma praia, o mar revolto, um 
céu incrível, um recife de corais, os 
reflexos da luz na água ou um veleiro 
em alto-mar são exemplos dos temas 
que exploro em minhas pinturas. Arte 
para quem ama o mar!

6. Dominique 
Colinvaux
Me chamo Dominique Colinvaux. 
Nasci e me criei no Rio de Janeiro 
mas sempre viajei muito, sobretudo 
pela Europa. Após anos de  vida/pes-
quisa acadêmica, resgatei meu antigo 
fascínio pelo fazer arte. Desde então 
venho explorando a aquarela e seus 
imprevistos, as lúdicas colagens ou a 
pura cor do pastel seco. Mas, sempre, 
não importa a técnica, em busca da 
alma humana.

7. Guilherme Gurgel
Trabalhador da preservação audiovi-
sual e da meteorologia, sou formado 
em Cinema pela UFF e curso mes-
trado em Memória Social na UNIRIO. 
Procuro criações multidisciplinares 
e reflexões que transcendam as ca-
tegorias de arte, memória, ciência e 
patrimônio. Busco na vida e no tempo 
as linhas de fuga para criar coisas 
novas.

8. Iza Valente
Vivo e trabalho no Rio de Janeiro. 
Formada em Arquitetura e Urbanismo. 
Nos anos 90 iniciei minha imersão na 
Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage, cursando aulas de Desenho, 
Pintura, Escultura e História da Arte. 
Na mesma década inicio meus estu-
dos em Teatro e Cenografia com o 
mestre Hélio Eichbauer, entre outros. 
Exploro cenários que dialogam com a 
ancestralidade feminina, com a músi-
ca, questões sócio /culturais, étnicas 
e sua cosmovisão.

9. Josiane Fonseca
Sou Carioca e moro em Florianópolis. 
Mestre em Saúde Coletiva pela UFRJ 
e Especialista em Terapia Expressiva 
pela UFF. De família de artista, sem-
pre desenvolvi atividades artísticas, o 
que me levou a incluir o procedimento 
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artístico como meio de cuidado à 
saúde, que resultou em prêmio do MS 
pela prática. Percorri diversos ateliês, 
escolas livres e cursos para forma-
ção. A partir do ano 2000 aprofundei 
as pesquisas e produção artística, 
através de múltiplas linguagens.

10. Marcelo Galvão
Acredito que todo processo criativo 
é, acima de tudo, um momento de 
libertação, expresso através das mais 
diferentes vertentes. Minha obra abor-
da uma temática variada, e tem como 
marca característica o emprego de 
formas geométricas como elemento 
estruturante e o uso das cores como 
forma de suavizar a rigidez dos con-
tornos retilíneos.

11. Marcia Pumark
Meu trabalho surge na medida em 
que eu reflito sobre a necessidade da 
estruturação emocional do ser,  assim 
como penso nas cores como arqué-
tipos impactantes no inconsciente 
coletivo com assumida influência do 
construtivismo. Manifesto esses as-
pectos na  tridimensionalidade com 
a inserção de  elementos surpresas, 
mesmo nas minhas pinturas, com a 
utilização das lonas que ora  vestem  
e ora amarram e também com as so-
breposições de materiais de obras ci-
vis e rasgos que refletem a dualidade 
da leveza e resistência

12. Marideia de Deus
Minhas telas em sua grande maio-
ria são trabalhos de processo e não 
de projeto. Não surgem de esboços 
prévios e rígidos. O próprio trabalho 
vai conduzindo o processo, se reve-
lando e mostrando o caminho a se-
guir. Eventualmente faço referências 
arquitetônicas, não para representar 
este espaço, mas sim para servir 
como ponto de partida para iniciar 
um trabalho. Me expresso através 
de pinceladas rápidas e fortes, com 
colorido marcante esperando trazer 
ao observador uma experiência sen-
sorial agradável e prazerosa.

13. Naiara Junqueira
Passei pela cerâmica, metal forging e 
finalmente encontrei o vidro. Me apai-
xonei pela transparência e diversida-
de que o material oferece. Estudei 
diferentes técnicas como fusing, es-
cultura, sopro e outras com mestres 
nos EUA, Amsterdã e Barcelona. Ao 
voltar ao Brasil desenvolvi métodos 
próprios utilizando técnicas variadas e 
explorando vidros importados, nacio-
nais e reciclados. Faço instalações, 
esculturas e arquitetura em vidro mui-
tas vezes chamando a atenção para 
causas ambientais e humanitárias.
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14. Nando Paulino
Nando Paulino, carioca, por razões 
profissionais fui morar na cidade 
de São Paulo, onde me dediquei 
à pintura nos intervalos de minhas 
obrigações profissionais como jorna-
lista, frequentando o ateliê de Dalton 
de Luca. De volta ao Rio, passei a 
me dedicar integralmente às artes. 
Ingressei na Escola de Artes Visuais 
(EAV) do Parque Lage e  frequentei a 
oficina de aquarela de Alberto Kaplan. 
Participo dos encontros do grupo 
Urban Sketchers Rio de Janeiro e fre-
quento as sessões de modelo vivo da 
Escola de Artes do Brasil. Faço parte 
do Artistas Sagapa (em parceria com 
Nora Sari e Rosangela Gayu) e do 
Coletivo 21. 

15. Noemia Alonso 
Felipe
O ser humano é capaz de superar as 
adversidades com a mesma força de 
regeneração da natureza. Como ex-
pressão dessa força em minha obra 
estão os elementos naturais, seja 
graficamente como a água ou seja 
objetos naturais como galhos e con-
chas, em harmonia com a beleza das 
formas do corpo humano.

16. Paulo Della Nina
Faço desenhos e pinto possibilida-
des experimentais em suporte de 
esculturas em madeira, painéis e 
tela com aplicação de tinta acrílica. 
Como um autodidata assumido, não 
saberia dizer como, onde, quando 
ou o que aprendi. Na verdade, foi 
necessário desaprender para saber 
usar o repertório experimental que 
vivi e vivo em prol do meu trabalho 
criativo. Considero o que faço em arte 
importante e ao mesmo tempo des-
pretensioso: busco perguntas, pro-
blematizações, errâncias e desvios 
como alimento. Procuro a junção do 
momento mágico e potente do agora 
com o instante de um olhar. Faço arte 
como se fosse para salvar uma vida, 
talvez e provavelmente a minha.

17. Pedro Drummond
Brasileiro nascido em Buenos Aires, 
filho de escritores, desde cedo dedi-
quei-me às atividades visuais. Desde 
1987 sou curador do acervo literário 
de Carlos Drummond de Andrade e 
fui responsável pela edição de vá-
rias coletâneas e exposições sobre 
o autor. Trabalhei como desenhista 
gráfico, apicultor, cenógrafo, web de-
signer e produzi animações digitais. 
Atualmente, além do trabalho artísti-
co de pintura e escultura, desempe-
nho funções como produtor cultural, 
editorial e de audiolivros. Em 2021 
ingressei ao Coletivo do Espaço BB 
Artes Visuais.
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18. Rosângela Gayu
Sou carioca, artista visual e atriz. Cresci 
em Brasília onde fiz Licenciatura em 
Artes Cênicas. Em 1990 voltei para 
o Rio. Morei na Inglaterra por dois 
anos e estudei aquarela. Entrei para o 
curso livre de pintura no Parque Lage 
em 2017. Meu trabalho é influencia-
do pela música, pela atualidade, por 
diversos materiais e pela busca por 
algo que  seja novo para mim.

19. Sergil Sias
Carioca, amante do Rio, suas cores 
e seus personagens. Através da 
fusão do gráfico com o pictórico, de-
senvolvida a partir de 2017 na EAV 
Parque Lage, gosto de retratar cenas, 
personagens urbanos e da música, 
com uma pitada de tempero de HQ. 
Passeio com satisfação também pelo 
surrealismo e paisagens marinhas 
vibrantes e luminosas.

20. Sonia Camacho
Sou professora, engenheira civil e 
artista visual. Capturo cores,formas 
e texturas e transmito através de mi-
nhas obras múltiplos olhares sobre 
a Natureza. Utilizo aquarela, pastel 
seco, pastel oleoso e acrílica sobre 
telas. Desenvolvo em alto forno reci-
clagens em vidros (fusing) e pinturas 
em vidro e porcelana.

21. Steinberg
Artista amador apaixonado pelo mo-
vimento impressionista, por efeitos de 
luz e sombra e pela realidade contem-
porânea do Brasil. Utilizando apenas 
lápis, grafites, represento inúmeras 
cenas cotidianas retratando obras 
arquitetônicas estereotípicas da rea-
lidade brasileira, ambientes fechados 
e cenas surrealistas minimalistas, 
dando grande ênfase aos efeitos 
de luz e sombra sofridos em meus 
desenhos em detrimento da forma e 
do perfeccionismo. Por conta disso, 
meus desenhos tendem a ter um ar 
subjetivo e a parecer embaçados ou 
inacabados, além de trazerem um ar 
de amadorismo.

22. Vanessa Barini
Trabalho com fotografia, gravura, en-
cáustica, pintura, instalações e tudo o 
mais que sirva como técnica ou su-
porte para a expressão artística. Me 
identifico com a pintura abstrata, co-
res e formas são as minhas questões. 
Na minha fotografia o abstracionismo 
não está presente todo o tempo mas 
as questões continuam as mesmas. 
Enfim, compartilho do mesmo pensa-
mento que  Picasso: Que a inspiração 
chegue não depende de mim. A única 
coisa que posso fazer é garantir que 
ela me encontre trabalhando.
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Crítica “Fantasma 
Neon” 

Matheus Albano

Novos invisíveis trafegam pelas ruas 
das capitais, os mais recentes perso-
nagens da crise longeva e extrema-
mente brasileira da precarização do 
trabalho. Como qualquer classe de 
invisíveis, estão por todo lugar e uma 
boa parte da população já passou 
a filtrar sua presença como apenas 
mais uma parte banal da paisagem 
urbana. Nos infrequentes momentos 
em que chamam a atenção, a primei-
ra coisa que se nota são os logos que 
carregam em seus uniformes e nos 
pacotes levados em cima das garupas 
de suas motos e bicicletas; símbolos 
dos tempos estranhos que habitam. 
Fantasma Neon, do diretor Leonardo 
Martinelli, explora a vida e as dificul-
dades passadas pelos entregadores 
de aplicativo. Geralmente relegados 

a papéis coadjuvantes, aqui eles ocu-
pam protagonismo em palcos literais 
e metafóricos onde ganham uma 
chance de contar suas histórias.
João, interpretado por Dennis 
Pinheiro, trabalha todos os dias atra-
vessando o Rio de Janeiro carregan-
do as refeições de outras pessoas 
nas costas, recebendo o grosso das 
reclamações de seus clientes, se 
expondo aos perigos das ruas e rece-
bendo no final do dia uma renda que 
não garante sequer a subsistência do 
dia seguinte. Como qualquer pessoa, 
João tem a própria vida correndo pa-
ralelamente ao seu emprego. Em seu 
caso, almeja guardar dinheiro para 
comprar uma motocicleta e fugir para 
um lugar qualquer e distante com seu 
amigo Felipe, mas já percebeu que 
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apesar de simples, seu sonho parece 
cada dia mais e mais inalcançável. 
Mesmo que o realizasse em algum 
momento, afinal, essa moto não se 
tornaria um mecanismo de escape, 
mas sim só mais uma ferramenta de 
seu trabalho. Dentro de si, João abriga 
todo o universo dos “sócios” dessas 
empresas de entregas, que passam 
pelas mesmas tribulações diárias e 
que possuem os mesmos desejos 
de alcançar algo além do que hoje 
possuem, porém continuam presos 
dentro de uma relação contraditória 
e marcadamente moderna com seus 
empregadores. 
Importante notar que essa dinâmica 
desigual do trabalho não é exclusiva 
aos entregadores, sendo quase uma 
regra dentro do mercado de empregos 
atual. A questão é que existem certas 
especificidades a esse fenômeno 
de “uberização” que a singularizam 
dentro da economia, sendo a fatia 
crescente que toma do mercado e a 
especial insalubridade no tratamen-
to aos funcionários só duas delas. 
Fantasma Neon se mostra dolorosa-
mente consciente da situação de seus 
personagens. Suas presenças são 
explicitadas logo na abertura: uma 
série de depoimentos de funcionários 
do ifood, rappi e de outros aplicati-
vos. Eles relatam sobre um trabalho 
que não oferece estabilidade, onde a 
empresa não parece dar qualquer im-
portância a sua mão de obra, em que 
estão expostos a abusos de clientes 
e que não lhes rende mais do que o 
bastante para sobreviverem até o dia 
seguinte, quando serão obrigados a 

subir novamente na bike. Uma se-
quência mostra os rostos de alguns 
entregadores entrevistados mas es-
tes estão montados em dissociação 
aos seus discursos. O efeito disso 
nos impede de relacionar um rosto a 
uma voz, e nos leva a compreender 
aqueles relatos como uma narrativa 
coral, universal, que implica todos os 
personagens mostrados e, por conse-
quência dos olhares lancinantes que 
cada um deles dá para a câmera, até 
o próprio espectador.
O coro também está presente nos 
números musicais apresentados ao 
longo do filme. Nesses, um grupo 
de entregadores dança nas ruas va-
zias do Rio de Janeiro coreografias 
de música popular moderna e funk. 
Acrescentar ao já complicado equi-
líbrio do doc-ficção esses elementos 
de musical pode parecer uma colisão 
muito estranha num primeiro momento 
(porque é) mas aqui leva a momentos 
de leveza que fogem das calamida-
des diárias de João. Entretanto, não 
significa que a música esteja lá ape-
nas por escapismo já que suas letras 
e sua apresentação denotam clara 
denúncia da violência e da opressão 
presentes na vida do protagonista 
e de seus colegas. A dança, assim 
como outras intervenções artísticas 
de rua, cria contrastes com a arqui-
tetura do centro e da zona sul, áreas 
tão carregadas com a história da elite 
brasileira desde a era colonial até a 
era moderna, e que são aqui habita-
das pelos fantasmas que essas elites 
se esforçam há séculos para ignorar.
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Esses contrastes trazidos pelo filme 
realçam e tornam mais visíveis os 
fantasmas que assombram a socie-
dade brasileira: antigos fantasmas da 
escravidão e do colonialismo foram 
substituídos por novos, da desigual-
dade, do racismo e da violência, re-
presentados por cada pessoa por eles 
oprimida. Ao contar suas histórias, o 
cinema joga luz sobre esses invisí-
veis e nos permite enfrentar os seus 
fantasmas de frente. Mas apenas se 
aprendermos as lições que essas 
obras nos ensinam, valorizarmos seu 
papel na sociedade e, principalmente, 
conseguirmos, cada um de nós, ver 
esses fantasmas por nós mesmos.
Como tem sido a recepção dos temas 
do filme por públicos do exterior? 
Acha que a compreensão deles sobre 
a precarização do trabalho é parecida 
com a nossa?
Em países do exterior o fenômeno 
da “gig economy” está começando a 
se tornar uma questão de discussão 
mais acalorada dentro do mercado de 
trabalho, então existe uma compreen-
são sobre os temas do filme. A dife-
rença, eu acho, é que aqui no Brasil 
essa discussão já vem de muitas 
décadas passadas e apesar de avan-
ços dos direitos trabalhistas nos anos 
2000, a discussão parece ter voltado 
no tempo e a uberização da econo-
mia é mais um desenvolvimento de 
tendências econômicas já existentes 
desde antes da pandemia. A própria 
ideia do filme já existia bem antes do 
covid e da crise econômica atual.
Qual você acha que é a importância 

da musica no filme? E como foi o pro-
cesso de composição da trilha sonora 
e das letras?
 A música serve tanto para o esca-
pismo das situações difíceis em que 
vivem aquelas pessoas quanto como 
protesto contra essa mesma realida-
de. Uma cena no início, por exemplo,  
em que alguns personagens fazem 
uma coreografia de funk,  mostra-os 
segurando instrumentos musicais 
como se fossem armas porque é im-
possível falar sobre esses movimen-
tos artísticos ignorando a violência 
que está ao seu entorno. Sobre a 
composição da trilha, eu e minha pro-
dutora, Ayza Norek, criamos juntos 
as letras e passamos para amigos 
músicos que compuseram a melodia. 
Eu não trabalho com música, mas sa-
bia que tipo de sons, instrumentos e 
ritmos eu queria para as cenas então 
partimos o processo daí.
Como foi a escolha dos locais de 
filmagem? Existiram razões formais 
ou emocionais que o levaram a filmar 
nesses lugares?
Os locais escolhidos para o filme re-
fletem o Rio de Janeiro que é mais 
conhecido pelos moradores da cidade 
do que por turistas e cartões postais. 
São também lugares que refletem a 
história da cidade. O Centro, que figu-
ra fortemente no filme, tem um lugar 
importante na nossa história por cau-
sa da escravidão e dos movimentos 
de rua, além de ser um símbolo da 
economia, com tráfego constante de 
trabalhadores de todos os tipos, de 
empresários, de dinheiro... É também 
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um local que mistura a arquitetura 
barroca do passado carioca com as 
intervenções de arte visual moderna, 
como as grafites. Tudo isso acaba 
influenciando e fornecendo material 
para as temáticas do filme.
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Crítica “Marighella”
Alexandre Bispo

 As intempéries com o órgão regulador, 
que o cineasta define como censura 
em alto e bom som, somadas ao fe-
chamento das salas de cinema duran-
te a fase mais aguda da pandemia da 
Covid-19, permitiram que “Marighella” 
se estabelecesse no debate público 
muito antes de seu lançamento. A re-
jeição ao projeto, tátil desde a difícil 
captação junto à iniciativa privada até 
a sabotagem de sua página no portal 
Imdb, lhe conferiu um papel simbólico 
no panorama do desmonte das polí-
ticas públicas de cultura. Rodado em 
2017 com recursos do Fundo Setorial 
do Audiovisual, o filme debuta em um 
mercado que, nas palavras de Wagner 
Moura em entrevista ao “Roda Viva”, 
só sobrevive no Brasil graças às pla-
taformas de streaming.

As escolhas de Wagner Moura no lon-
ga-metragem que marca sua estreia 
na direção são transparentes em seu 
intuito de abranger um grande recorte 
de público. Sendo assim, é com ares 
de ironia dramática que se atestam 
as dificuldades de “Marighella” em 
chegar ao circuito comercial brasi-
leiro. A represália do presidente Jair 
Bolsonaro e do secretário de cultura 
Mário Frias ao filme foi igualmente 
clara. Apesar dos ataques diretos à 
obra e seu corpo de trabalhadores, 
a justificativa oficial da Ancine sobre 
seu adiamento mencionava, num pri-
meiro momento, uma situação ante-
rior de inadimplência da produtora O2 
Filmes e, a posteriori, uma suposta 
desistência da empresa em estrear 
seu próprio produto.
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Para além das temáticas urgentes 
que relacionam o recorte temporal en-
cenado com a crise política que atra-
vessou a distribuição do longa, chama 
atenção o esforço do diretor em tentar 
organizá-lo a partir da disputa de nar-
rativas que permeia não só a figura do 
guerrilheiro Carlos Marighella, como 
toda a memória dos anos de chumbo. 
Na lógica estabelecida, as cenas de 
violência explícita, que em termos de 
misé-en-scene não diferem tanto das 
que causaram gozo e horror no pri-
meiro “Tropa de Elite”, povoam a tela 
como se a direção acreditasse que 
subentender a barberie é compactuar 
com o discurso que ela não existiu.
Apesar de ter seu nome no título, o 
protagonista representa só uma das 
perspectivas que o diretor procura 
sobre seu tema e sujeito. A multipli-
cidade, ousada em aspectos formais 
até para um cineasta mais experiente, 
resgata o filme de alguns maneiros 
do gênero: o público não é refém da 
presença de Marighella, nem levado 
a crer que sua aliança era a única 
oposição ao regime militar. Por ou-
tro lado, é difícil sair da sessão, que 
conta com uma cena pós-créditos 
dos aliados do protagonista entoando 
o hino nacional, sem a sensação de 
que os pontos altos do filme aconte-
cem justamente fora dessa dinâmica 
de mediação. As sequências de ação 
registradas pela câmera nervosa, os 
instantes de descontração que ante-
cedem as investidas dos camaradas, 
a maneira heróica como morrem os 
desajustados que se insurgem contra 

a tirânica maioria. As tais “simplifica-
ções” que, apesar de criticáveis, tiram 
o longa da sisudez de tantos outros 
filmes brasileiros que tiveram reco-
nhecimento internacional, mas  que 
não dialogam com o público de casa.
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Cartoon 
Mauro dos Guaranys
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Equipe

ALICE GARAMBONE é artista visual 
e designer. Através da sua pesquisa 
plástica, investiga a estranheza no 
corpo e no mundo e suas imagens 
possíveis. Integra a equipe de arte da 
Revista BB.

ANA ELISA DE AZEVEDO atua na área 
da criação, arte visual e patrimônio. É 
diretora de arte da Revista BB.

GUILHERME GURGEL é artista 
visual, formado em Cinema pela UFF 
e mestrando em Memória Social na 
UNIRIO. Participa do Coletivo BB 
desde 2019.

MARCIA MARSCHHAUSEN é 
arquiteta urbanística/naval e curadora 
de arte, atua como curadora do 
Espaço BB.

VICTOR GRIMONI é ator, diretor e 
gestor cultural. Fundou o Centro de 
Investigação Artística, onde promove 
pesquisas, estudos e produção 
cultural diversificada.


