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ARTE E PANDEMIA

QUAL A RELAÇÃO ENTRE A
VIVÊNCIA ARTÍSTICA E O
PERÍODO DE PANDEMIA?



O PROJETO CURINGA É UMA INICIATIVA PARTICULAR, SEM
FINS LUCRATIVOS. O NOSSO INTUITO É DEIXAR UMA

MARCA POSITIVA NO MUNDO.

ESTA REVISTA É DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE E ONLINE.

Para mais informações e para seguir  acompanhando nosso
trabalho:  www.l inktr.ee.com/projetocuringa ou @projetocuringa

no Instagram 

https://www.linktr.ee/projetocuringa
https://www.instagram.com/projetocuringa/
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Estremece pensar no frio e calculado vazio do não-ser que existe.
Como eu e você existimos e exalamos vibração, movimento, arte, como

transpiramos vida, é como reafirmamos ao universo que esse punhado de
células que somos, fomos e seremos. É o que inventamos pelo caminho, mas
haveremos de ser ou não haverá chão, nem ar, nem vida. Nem nó, nem nós.

Vivemos espirais sem forma, aceleramos e desaceleramos nas indas e vindas
de nossos próprios seres e na construção dos nossos saberes.

Mas parece que parou. 
Olhos embaçados não entendem o movimento que agora segue diferente em

outras direções. A névoa cobre os vultos do nosso futuro e seguimos
embriagades por entre violetas que acinzentam-se como nós.

O mundo implora outro ritmo e o universo demanda outros traços.
E a nós segue imprescindível criar. Cada ume a si e a outrem.

Recriamos a partir do que partimos, adaptamos e seguimos. Às vezes, como
agora, sem destino e no mesmo lugar. É aí que o navegar se torna mergulho
e a viagem assume propósito no caminho, carregando e criando pegadas no

mundo que haverá de ser, quem sabe.
Recriar faz sobrevivência, mas sobrevivência move pouco e dói demais.

Haveremos de recrear-nos enquanto vives. Haveremos de encher de cores e
de perfumes os lares, de flores e frutos o mundo, de sons e movimentos

nossos corpos.
Eu haverei de caminhar em cores, rufar nossos tambores e fazer girar.
É no balanço dos nossos corpos que seguramos o céu, ensinaram-me.

O soar dos sinos aumenta, acorda!
[e vem dançar]

carta da editora

U R I N G AC O  O L H A R  D O

Lara Goulart
EDITORA CHEFE

@LAARAVILHOSA
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ISOLAMENTO POR
LENTES FEMININAS
O projeto "Do feminino na Arte",
idealizado pela artista plástica
Karenina Marzulo, foi criado em
2013 para incentivar produções
femininas nos meios artísticos.
Durante a pandemia, foi lançada a
exposição virtual "Todo barulho que
transborda do meu silêncio", que
conta com o olhar das artistas sobre
o 1º semestre de 2020, fase mais
rigorosa do isolamento

PANDEMIA AMEAÇA
FECHAR CINEMA MAIS
ANTIGO DO MUNDO
A indústria cinematográfica foi
afetada em toda sua cadeia pela
pandemia, desde a produção de
filmes até a operação de salas de
cinema. A Cineworld, uma das
maiores redes de cinema do mundo,
anunciou no dia 4 de outubro que
fecharia temporariamente suas salas
no EUA e Reino Unido. A decisão
ocorreu depois do anúncio de que
mais um lançamento blockbuster
será adiado: o novo filme da franquia
James Bond, "Sem Tempo para
Morrer".

 A ARTE MELHORA O
ESTADO EMOCIONAL
“A gente busca viver com os
conflitos, suportá-los, e a arte tem
esse papel porque nos ajuda a
elaborar os significados. A arte
produz novas formas de ver e pensar
a vida, ela é uma transformação da
realidade. E, nesse sentido, é
fundamental para todos”, explica o
psiquiatra, Paulo Amarante. 
“A arte é, fundamentalmente,
diálogo, uma forma de conversar e
de falar."

DISCUSSÃO: SAÚDE MENTAL A
PARTIR DA ARTE

Quando assistimos a um filme, uma peça de teatro,
contemplamos uma pintura ou uma bela canção,
não paramos para refletir de que maneira a arte
mexe com as nossas emoções. A indústria cultural
tem papel importante na construção do nosso ser.
Tem influência nos nossos ideais românticos,
deixa-nos de bom humor, motiva e, em alguns
momentos, também nos causa medo e insegurança.
Ela mexe com o mais profundo dos nossos sonhos e
desejos, por vezes, de maneira inconsciente.
A Semana Cultural Psi, festival gratuito, pretende
vasculhar os mistérios da mente através da arte. O
evento foi idealizado pela Relações Simplificadas,
consultoria de desenvolvimento humano criada em
2016 pela publicitária e palhaça Nina Ramos e o
psicólogo e psicanalista Francisco Nogueira. 
A relação entre Psicologia e cultura sofreu
transformações ao longo das últimas décadas.
Francisco Nogueira, sócio da consultoria, lembra
da escola de Frankfurt que, em síntese, entende a
cultura como algo que é submetido à lógica da
mercadoria. A Semana Cultural Psi, na visão do
psicanalista, vai pelo caminho contrário e busca
resgatar a potência transformadora da arte, capaz
de promover a autonomia do sujeito.

Matério do jornal Estadão.

NOTÍCIASNOTÍCIASNOTÍCIAS
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(Título: "Ponto de Desencontro" — Júnio de Carvalho, performer
(@juniodecarvalho); Priscila Natany, fotógrafa (@priscilanatany); 2020)

https://www.instagram.com/femininonaarte/
https://instagram.com/juniodecarvalho?igshid=4hxcfc1d57z0
https://instagram.com/priscilanatany?igshid=axe0chb0qt9


É fuego (fogo). Às vezes, quando ‘tô’ me sentindo meio morta, est meio, tipo, meio qui
parada, (morta ‘mermo’) respirando vazia e vendo o tempo, meio melancólica e

p.s.: mensagem
pro tiago, psl 

Só preciso conseguir fazer alguma coisa, arte qu arte ou pseudo-arte,

Então é. Ponto. É.

É.
Apenas é, e ser é o que é preciso.

Belo Horizonte, 2020. Já são 212 dias, 30 semanas, seis meses, de vida travada por um

Car***oVírus.

( R A B I S C O S  D E  D I Á R I O
D E S R E G R A D O ) :  A Q U I L O  

[lebiSca, 20 anos. Escritora, poeta, cronista, mulher e sapatã
também conhecida como Débora, Bédora, Maranhês, redatora fixa]

Hoje não produzi e ‘tava’ atrasada com meus sentimentos.

Apática?                         (Nem “bate uma angústia...” [igual Maria me disse no telefone])

Pintar uma parede, uma pincelada que seja. Puxar um spray de tinta. Refazer um
quadro velho pintando ele todo de preto para depois transformar em outra coisa,
lixar uma madeira, pintar o cabelo, cortar o cabelo. Transformar qualquer coisa.

Transformar, agir no mundo, ativamente

Um mero movimento artístico emocional de transformar o silêncio em música de piano; o
que não quero mais de um quadro, transformar com tinta em cima e colagem; adicionar um
desenho no meu corpo, transformar ingredientes crus em algo, ao molde das minhas mãos;

É de alterar, engolir e regurgitar qualquer coisa em formas que eu, eu, eu, escolhe eu! só eu 

(ou seja, devo estar na tendência de cair em mais uma daquelas crises depressivas)

Às vezes, não sei exatamente porque, é só isso

Pode ser que isso seja existir e por isso me arranque do vácuo não-existencial?

Se eu consigo mexer no que está ao meu redor. Se o instrumento para isso sou eu... E a
matéria prima é o plasma da sensória tripa invisível e não física que me habita, então...
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alterar a vida.

conheço e dei vazão...

que eu preciso. Não sei, Sei lá,



Firmei ato e a matéria desse ato é interna sensação e von e vontade

Eu sei só que... o que eu sou acordou quando apertei aquele spray de tinta. E que eu não
‘tô’ morta, não ‘tô’ num vácuo após o sugar do que sou e deixando só o vazio, não.

que você nem sabe que é vontade, mas é.

... Transformar o peito em...
Sei lá, bicha,

E o mundo no meu objeto.

Realização ativa do estar.

Porque eu firmo ato.

E tentar falar parece só rebolar clichês óbvios (redundância).  que rolê.

Às vezes, eu ‘tô’ tentando dar explicação (‘pra’ quem?) de alguma coisa que não tem,
porque é só substância em si: não tem como definir além da própria palavra-substância-
coisa-trem-isso daí p...rra.

Uma palavra com verbete impossível e impraticável em dicionário, porque a partir do
momento em que você tentar explicar e dar verbete, já perdeu a palavra, sabe? É só a

palavra.

Tipo,“Aquilo é Aquilo”. Ponto.

E não “Aquilo é aquilo que faz e fica e onde quando porque acontece assim verbo
conjugação explicação e é isso”, não,

Não, não,
Aí você já se perdeu do ponto do Aquilo.

Por isso eu não vou falar mais nada.
Porque é Aquilo.
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Terpsícore (dança), Erato (poesia lírica),
Euterpe (música), Polímnia (música sacra),
Melpômene (tragédia), Tália (comédia),
Calíope (Eloquência), Clio (História) e Urânia
(Astronomia). O papel das musas era servir
de inspiração aos seres humanos, que, por
suas imperfeições, não se igualavam aos
deuses. Eles as teriam como o modelo a ser
seguido para  chegarem ao ideal da perfeição
divina. As musas são, portanto, a
representação das artes, do belo, do justo e
do bom. 

truir sua identidade, sem que aquilo que
nos é próprio se perca de vista. Falo
aqui do que é próprio do ser humano e
que penso ser a nossa razão de existir.
Ao nos mantermos distantes do que em
essência somos, adoecemos; e
enfraquecidos não conseguimos encarar
as vicissitudes normais da vida. Damos
abertura, nos nossos campos físico e
mental, para autodestruição e não é
para isso que abrimos os olhos todos os
dias. Viver é uma benção. A literatura
nos conduz a uma jornada de nós
mesmos. É um caminho difícil, mas é na
leitura de histórias como Frankenstein,
Crime e Castigo, Os Miseráveis, O Retrato

—Prazer, eu sou a Beth, middle age (meia
idade) do Projeto e tenho na Musa das Letras
meu modelo de perfeição a ser seguido.
 
Pensar em “Arte e Pandemia” é voltar um
pouco à minha própria história e de onde
vem minha paixão por literatura. Antes de
um distanciamento forçado, como o que
vivemos hoje, eu já experimentava o “estar
distante”, o não se pertencer ao e no meio de
tanta gente. Assim como na série Anne with
an "E" (inspirada no livro Anne of Green
Gables), foi a literatura que deu-me o
suporte para buscar a inspiração, a vivência
e as emoções que não encontrava dentro das
circunstâncias em que me via. Quanta gente
passa por essa  ausência de referências ou
de modelos nos quais inspirar-se para cons-

Na mitologia da Grécia antiga há uma história na qual perguntam a Zeus quem eram
as nove mulheres que habitavam o templo Mouseion, local de preservação das artes e
ciências. Zeus responde que eram suas filhas, eram nove e se denominavam Musas: 

[Imagem das Musas, retirada da internet]

[Beth Correa, middle age (meia idade), mãe e iaiá,
atualmente no modo “monja”, redatora fixa]

Ajudou-me ver o mundo e aceitá-lo como ele é
"Na história da filosofia tentou-se definir a arte como intuição, expressão, projeção,

sublimação, evasão e etc... Criação humana com valores estéticos, como beleza,
equilíbrio, harmonia..." [Blog Tête-à-Tête, artigo “Arte”]
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ENCONTRO DE VISÕES

Coluna

https://oempregoeseu.com/2019/11/21/arte/


de Dorian Gray, Odisseia, Guerra e
Paz, Memórias Póstumas de Brás
Cubas, O Tempo e o Vento, das poesias
de Manoel de Barros, Rilke, Fernando
Pessoa, das peças de Shakespeare e
de tantos outros que, de repente,
você se reconhece na personagem.
Algo encoberto sobre nós mesmos
vem à tona, libertando-nos a nível de
consciência, seja de um peso, de um
trauma, ou de uma atitude pré
concebida que nos sufoca…
Amargura.  É uma descoberta de si
no outro. Quando ocorre esse insight
(clareza súbita) é impossível (ou
quase impossível) encarar a vida da
mesma maneira. O autor desnuda o
mundo e vai iluminando a realidade
que temos à nossa volta, tornando
possível esse retorno, pelo exercício
da imaginação, do encontro com o
que afinal nos une, reconecta-nos a
nós mesmos e com quem está à
nossa volta. É o caminho mais
seguro para aquilo que é do ser
humano, como a compaixão, filha da
empatia, que faz-nos aceitar o outro
como uma faceta de nós mesmos. E
vou seguindo e me surpreendendo, 

ampliando minha visão e
compreensão do mundo a cada nova
leitura ou releitura, como um
constante desafio de manter meu
equilíbrio, minha harmonia e de
aprender sempre. Como bem disse o
filósofo prussiano, Kant: “De me
assegurar em ser um fator de soma
na vida do outro".

—Termino deixando com vocês,
Paulo Leminski: 

"em mim
eu vejo o outro
e outro
e outro
enfim dezenas
trens passando
vagões cheios de gente
centenas

o outro
que há em mim
é você
você
e você

assim como
eu estou em você
eu estou nele
em nós
e só quando
estamos em nós
estamos em paz
mesmo que estejamos a sós”

Contranarciso
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[Melpômone, Musa da tragédia. Imagem
retirada da internet ]

[Clio, Musa da História. Imagem
retirada da internet ]



(Título: "seu esconderijo é embaixo d’água, mas a vida
se infiltra em todos os lugares" — aquarela sobre papel,

2020, Gabriela Moura)

(Título: "me trazem algodão os tecelões" — 40,5 x
29,7cm, aquarela e acrílica sobre papel, 2020,

João Botas)

João: “Acredito que muitos artistas se propuseram a discutir o
isolamento, seja de formas mais introspectivas ou mais sociais, com
recortes maiores. Não acredito que tenha mudado minha relação com meu
trabalho na parte do fazer, já que sempre abordei tópicos que a mim são
urgentes — e agora não está diferente”. 
As redes sociais também tiveram papel muito importante para ambos:
Gabriela: “Meu conteúdo, em grande maioria, já era exposto na minha
página do Instagram [@amoura.g e @tigredeamoura], e sempre foi
através dele que tive maior alcance. Acredito que esse momento foi
minimamente importante para que a arte recebesse mais valor. Meu
consumo artístico aumentou muito e minhas referências cresceram
bastante”.
João [@johnnboots]: “Precisei adaptar questões de apresentação,
entender dinâmicas digitais e como se move a comunidade artística ali.
[...] Os fluxos de imagens e informação na internet não estão para
respeitar o nosso tempo, e pouca gente vai parar a rolagem do feed e
dedicar preciosos segundos ao trabalho — o que é uma perda. Ficar

amarrado aos algoritmos é realmente complicado [...], mas, enquanto artistas, podemos tentar nos
apropriar das novas narrativas e subvertê-las. Acredito que a relação entre mídias sociais e artistas
ficará cada vez mais estreita, e alguns fatores positivos — além das trocas legais com colegas da arte
geograficamente distantes, e da interação com público e com compradores — são a democratização do
acesso à arte e o forte caráter artivista, muito assumido recentemente, aproveitando as redes como
plataforma de denúncia e engajamento ativo”.

ARTISTAS NA PANDEMIA: 
Fazer e consumir arte durante o isolamento social

[Jovipe, 19 anos, @j0vipe no Instagram, redator fixo]
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Realizei seis entrevistas com artistas de diversas áreas para
entender como eles têm lidado com a arte durante um cenário
de crise sanitária e econômica. Aqui, disponibilizo as respostas
de dois artistas plásticos — e as quatro outras entrevistas estão
disponíveis no blog do Projeto Curinga.

Para Gabriela Moura, estudante de psicologia da UFSJ
(Universidade Federal de São João Del Rei), natural de
Itapetininga/SP, e para João Botas, natural e residente de
Americana/SP, arte-educador e estudante de Artes Visuais na
Unicamp, o isolamento social causou diferentes reações:

Gabriela: “A situação me deixou muito bloqueada criativamente,
com pouca inspiração. O que me atravessava, se não usado de
prontidão, se perdia. A arte, para mim, sempre surgiu através do
meu dia-a-dia, de conversas com os meus amigos, frases
escutadas ou lidas. Talvez por isso tantos bloqueios; sinto falta da
vida de ‘antes’, que sempre me inspirou”.

https://contatoprojetocuri.wixsite.com/projetocuringa/blogcuringa
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[Gabriel Saqueto, 24 anos, @gabrielsaquetto no IG]

COMO A PANDEMIA PREJUDICOU O
TRABALHO DE ARTISTAS QUE VIVEM
SOMENTE DA ARTE
[Juliana Veríssimo, 18 anos, cis, branca, estudante de
Administração, verissimo.juh Instagram, redatora fixa]

Veremos abaixo uma entrevista feita pela redatora
Juliana Veríssimo com o artista Gabriel Saqueto, na
qual ele nos conta um pouco de como está sendo lidar
com essa pandemia para quem depende somente da
arte para viver. 
Perguntei a ele o que fazia antes de começar a
pandemia, como foi lidar com toda essa mudança, se
ele procurou maneiras de produzir arte mesmo sem
um grande público e se achava que ainda esse ano iria
voltar a ter aquela audiência:

Trabalho, registro profissional e regulamentado na carteira de trabalho de ator) e vivo há 12
anos como amador adquirindo experiência em atividades artísticas. Antes da pandemia,
estava em um projeto cultural do estado de Minas Gerais, no qual faria três temporadas com
três espetáculos: “O mágico de Oz“, “Gaiola das Loucas“ e “A Paixão de Cristo". Esse projeto
foi fomentado e aprovado pelo grupo Coliseu da cidade de Passos/MG. Também atuaria em
eventos de Franca e região no geral (casamentos, shows, festas publicitárias e etc). 
Não foi e nem está sendo nada fácil enfrentar isso, o mundo todo foi afetado e principalmente
a classe artística, ficamos de mãos atadas. Além de perdermos nossa fonte de renda, a
pandemia afeta nosso psicológico e o fazer artístico. E se você não for forte o suficiente, pode
acarretar num vazio muito grande, principalmente quando voltamos o nosso olhar para os
governantes do país, que não tendem a olhar para a arte e a cultura. Em outras palavras, há 
uma desvalorização dos artistas!"
[E a procura por maneiras de produzir, mesmo sem um grande público?]
"Eu não procurei porque o meu trabalho é uma troca com o público, existem várias vertentes
do fazer artístico, assim como grupos que se propuseram a estar ligados pelas redes virtuais.
Mas, no meu caso, procurei me aprimorar mais, estudar novas técnicas e possibilidades para
voltar com força total quando tudo isso terminar.
Bom, tenho projetos em aberto, mas acredito que esse ano não volto! Até mesmo por um certo
receio das pessoas, não generalizando, pois estamos vendo uma grande massa que já está se
desviando da tensão da pandemia, mas grande parte ainda prefere não se arriscar.”

“Meu nome é Gabriel Saqueto, esse também é meu nome
artístico, tenho 24 anos e trabalho profissionalmente
como ator, diretor e dançarino, atuando em peças,
projetos culturais, eventos e festivais. Me formei no
SENAC há 4 anos, possuo o DRT (Delegacia Regional do



Persona - Quando Duas Mulheres Pecam
(1966), de Ingmar Bergman.

Curingas lembraram de: Persona - Quando Duas Mulheres
Pecam (1966), de Ingmar Bergman. Após esquecer-se de seu
papel em palco durante uma performance, a atriz Elisabeth
Vogler, sobre imenso stress, cala-se repentinamente. Seu
médico recomenda-lhe que descanse para que recupere-se
do colapso nervoso, levando a atriz a se retirar para uma
casa de praia, tendo somente Anna, uma enfermeira, como
sua companhia. Durante seu tempo juntas, Anna tenta, com
muita dificuldade, fazer com que Elisabeth volte a falar e,
durante as próximas semanas, ambas as mulheres
desenvolvem uma estranha ligação emocional.

[Ana Junqueira, 'Sol', 22 anos.
@restlesssol_ em todas as redes. Formada

em cinema e voluntária no Projeto Curinga]
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ISSO ME LEMBRA UM FILME...
Coluna

Para acompanhar, Sol recomenda: Retrato de uma
Jovem em Chamas (2019), de Céline Sciamma.
Marianne, uma pintora, é contratada para pintar o
retrato de Héloïse, uma jovem mulher que, após
deixar o convento onde vivia, prepara-se para casar.
Ambas se encontram em uma ilha e o retrato deve ser
pintado em segredo, uma vez que Héloïse não deseja
realmente se casar e não permite ser pintada, fazendo
com que Marianne tenha que observar a outra mulher
durante o dia, para pintá-la durante a noite. Quando 

Mas, lembrou por quê? A escolha dos filmes aconteceu porque ambos acabam por ilustrar
duas faces da arte durante a pandemia, a arte quando enclausurada e afastada, a arte
quando somos forçades a encarar o que há de mais profundo em nós mesmes. Por um lado,
Persona, que representa a face negativa. O entrar em contato com a própria arte, com seu
eu mais íntimo, confrontar o que escondemos de nós própries quando na calamidade da
rotina, quando a pressa não nos deixa refletir. Quando temos, finalmente, tanto tempo em
mãos, quando somos forçades a encarar a solidão, quando falar não é mais parte tão
presente do dia a dia, como isso afeta nossa criação? Nossa arte? Nosso modo de agir? O
filme lida com a dor de se encontrar, em mais jeitos do que um só. Lida com a perda, com
o luto, com a dor tão presente durante a maior parte desse ano de 2020, ilustrados aqui
com as imagens assombrosas de Bergman. Do outro lado, Retrato de uma Jovem em
Chamas mostra a face positiva. Nessa bolha de silêncio, nessa paz e aconchego do “estar
sozinhe”, sem o olhar incriminatório de quem está sempre a nosso redor, sem a pressão de
criar para ser viste, poder se deleitar no prazer do fazer, do pintar, do amar, sem que haja
julgamento externo, como nossa arte se desenvolve? O que você cria quando não tem
ninguém olhando? O filme aborda a dualidade do certo e do errado, do querer e do dever,
levanta questões que todes nós temos feito nos últimos meses, ilustradas sob o olhar
intimista e feminino de Sciamma.

deixadas momentaneamente sozinhas na ilha, a relação de ambas aflora, revelando seus
verdadeiros sentimentos.

Retrato de uma Jovem em Chamas (2019), de Céline
Sciamma



A série Sob Pressão, criada por Jorge Furtado, vem há quatro temporadas
retratando a realidade da saúde pública do Brasil, suas potencialidades e
limitações. Agora, em outubro de 2020, foi lançado um especial de dois
episódios, retratando a rotina de um hospital de campanha voltado ao
atendimento de pacientes contaminados por COVID-19.
A série elucida as problemáticas cotidianas do nosso país, as quais foram ainda
mais intensificadas devido à pandemia, como a limitação de leitos, falta de
insumos, desvio de dinheiro público, equipes desfalcadas e sobrecarregadas
atuando no atendimento público.
Com muita sensibilidade, podemos acompanhar a dedicação de profissionais de
saúde em meio a tanto desespero e impotência diante de um inimigo
conhecido, mas não compreendido. Pessoas que estão isoladas de suas famílias,
cuidando de desconhecidos e se expondo ao risco iminente. Tudo isso deixa
cruéis cicatrizes emocionais e físicas.
Podemos acompanhar também diversas formas de repercussão do vírus em
diversas famílias e diversas pessoas, acompanhar a luta de quem vence a
doença, de quem se descuidou e contaminou alguém, dos negacionistas, das
famílias com pacientes internados, entre várias outras realidades.
A série possibilita contato com essa difícil realidade que o isolamento nos
privilegia de conhecer apenas de longe.

É fato, o consumo de arte aumentou significativamente durante a quarentena.
Apesar das salas de cinema fechadas, shows e festas adiadas, a televisão e as
redes sociais têm tomado grande atenção do público em busca de
entretenimento e escape da rotina. O crescimento da ansiedade e estresse são
comuns entre pessoas que estão cumprindo a quarentena e o consumo de redes
sociais, filmes, séries, livros e músicas são ótimas formas de distração de tudo
que estamos enfrentando. Podemos conversar com amigos por vídeo chamadas e
compartilhar tudo o que estamos vendo ou fazendo para sairmos da rotina e do
tédio.
Há também quem tem se arriscado a criar arte, a se descobrir e se reinventar.
Tem quem aprendeu a desenhar, a cantar e a tocar um novo instrumento.
Artistas independentes, além de oferecer entretenimento, aprenderam a se
divulgar e a vender seu trabalho de forma virtual para adequarem-se às medidas
de segurança. 
A arte tem crescido ainda mais e tem sido uma grande aliada à nossa saúde
mental durante essa pandemia. Podemos dizer que é tudo o que consumimos,
fazemos e tocamos, tudo o que nos faz rir e chorar de emoção, tudo o que nos
faz sentir! Afinal, o que seria de nós sem a arte?

SOB PRESSÃO
[Bianca, 24 anos, psicóloga, momentaneamente em crise com o vir-a-ser, redatora fixa]

A ARTE E A SAÚDE MENTAL
[Éliton Júnior, 21 anos. Homem cis, branco. Estudante de Sistemas de Informação e amante da moda,

@elitonjunior_ no Instagram, redator fixo]
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O FUTURO É AGORA
Coluna

As ansiedades de nosso tempo partem
dos anseios e perspectivas entre o que
acreditamos e o que são passíveis de
realização de fato. Juntamente, as
tradições literárias futurísticas, também
tidas como ficção científica pesada,
pensaram nos vários subgêneros; a
subjetividade e a objetificação entre o
que é humano e não humano (ou seja,
objeto).

Um marco futurista pensava que
estaríamos cada vez mais imersos em alta
tecnologia e baixa qualidade de vida,
como o Neuromancer de Gibson, se
mostrou condizente com os tempos
atuais. Cada dia mais temos a sensação de
pertencermos à uma alienação coletiva
advinda da tecnologia, como a internet, e,
em detrimento disso, perdemos o contato
com o que é humano e os cuidados com
saúde e pessoas próximas em prol dessas
tecnologias.

Portanto, somos objetificados? Nossas
relações são de conveniências e não de
interação genuína? O autor narra sobre
mundos diferentes, os quais são
alcançados por meios tecnológicos e
esses pressupostos filosóficos não são os
temas centrais. Porém, pode-se ver, em
meio à crise de saúde pública, que a
grande maioria não detém os meios de
acesso à saúde. As grandes tecnologias
estão cada vez mais distantes do
trabalhador, cabendo próximo a ele a
redução salarial, desemprego, morte.

[Neuromancer. Imagem retirada da internet]

Então, você poderia me perguntar: "o futuro é
agora?". Pois, digo que sim. E, se nas vidas
cotidianas abrimos mão da construção da
nossa subjetividade, nesse período de
reencontro conosco mesmos nos voltamos
para as artes, para as formas de expressão,
aprendemos a nos virar na crise, não é
mesmo?

Como você trata a arte durante a pandemia?
Sua construção pessoal pode ser pelo olhar do
outro ou pelo seu próprio. Sabendo que o 

primeiro diz sobre tirar de si o que lhe faz
sentido para dar ao outro o poder de o
influenciar, tornando-o um objeto. O segundo
é a forma de expressão em si adquirida ou
produzida.

Gostaria de ver como os demais têm
procurado se encontrar em meio a esse caos
de informação e confusão do período?
Convido você a olhar nossos outros posts
sobre como entrar em contato consigo mesmo
sem ser objeto de si mesmo, como pessoa que
somos.
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[Alex Pereira Rodrigues (@alexesoh), homem cis, 28 anos, pardo,
homossexual. Atua como escritor de ficção científica no gênero biopunk,
professor, revisor, tradutor e estudante de Letras na UEMG. Redator fixo]

Afinal de contas, como será o futuro?



O CORPO, EU
[Maria Júlia Figueiredo, 20 anos, mulher, branca,
cis, hétero; estudante de serviço social;
administradora do Projeto e responsável pelo
núcleo de design]

[Imagem por Maria Júlia Figueiredo]

Um singelo relato de uma pessoa grata à
arte por tudo que a fez experienciar em
tempos tão difíceis de pandemia.

Tudo em minha volta é arte
E me misturo nela
Em uma grande aquarela...
Quem sou eu?
O que é a arte?
Às vezes, penso que nascemos de uma
mesma essência.

A arte em si
Carrega um mundo repleto de símbolos
e significados
Que tento desbravar aos poucos
E me leva a conhecer cada canto desse
mundo
E de mim mesma.

Nesses tempos tão mudados
Pergunto-me
O que será da arte após tudo isso?
Mas ela se transforma conosco
Pois a arte somos nós, não?

Esse isolamento
Abriu-me os olhos
Para ver
Quando a arte me abraça
e sussurra em meu ouvido:
“Você não está sozinha”

Tem um mundo lá fora
Passando por situações tão próximas às
minhas
Os dias são contados para vivermos
E me sinto a mais sortuda das almas
Por dividir minha solidão
Nessa pandemia
Com minha companhia preferida
A arte em si.

Muito de mim transbordou
Tanta confusão para um corpo só
Dessa confusão me fundi,
Num eu tão ali
Ali...
Distante.

Na ânsia de fazer e ser muito,
Me desmanchei,
Agora mais do que nunca
Foi fácil me deixar

Afogada pela expectativa que criei,
Tinha esperanças de dar pé
Mas sem ver
Me afoguei

Tentando reencontrar
Cada peça,
Espaço
Eu

Entre desconexões conexas,
A inconstância se faz
Me faz e fez
Para mais uma vez,
Me desfazer.

A ARTE EM SI
[Isabel Mariano Nunes, 20 anos, redatora fixa]
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Coluna
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[Ana Laura Ferreira, 18 anos, Mulher cis branca,
estudante de Psicologia, redatora fixa]

[Carta por Edith Waite]

12. O ENFORCADO
O Enforcado, ou O Pendurado,
corresponde à carta 12 (XII),
número ligado a ideia de
conclusão, elevação e
equilíbrio. O número 1
simboliza o início, o
progresso e o crescimento; o
número 2 traz dualidade, uma
necessidade de analisar a
situação. Ao somar os
números da carta, deparamo-
nos com o 3 (1+2), que revela
síntese, totalidade,
criatividade. A carta XII
representa o momento em que
vemos-nos pendurades para
que possamos olhar por uma
nova perspectiva e perceber
sutilezas antes despercebidas.
Essa parada abrupta e
obrigatória em nossas vidas
nos obriga a compreender
como viemos parar neste
ponto, para que o novo
caminho a ser tomado
transcenda a trajetória já em
progresso. Atente ao seu
interior, vá ao encontro dele.
Você está pendurade pelo pé e
com as mãos atadas, não há
como escapar desse encontro
consigo mesme. Por isso,
perceba, medite, deixe-se
pendurar para que fluam
novas ideias a partir deste
novo ponto de vista. A pessoa
da carta não se assusta nem se
desespera,  tem o olhar fixo,
rosto sereno e está em
posição de dança. Formando o 

Número 4 com as pernas,
mostra-nos com elas o
material e é esse plano, do
apego, que enforca-nos.
Quando nos apegamos a um
único ângulo, um único
estilo de vida e a somente
cenários que nos deixam
confortáveis, qualquer
mudança pode parecer um
pandemônio. Por isso,
acabamos enforcades: para
que aprendamos a dançar
nesse desconforto. A figura
desenhada nessa carta está
entre duas árvores. Seus
cabelos, como raízes,
sugerem que ela está aos
poucos se plantando ao chão,
reconhecendo seu lugar
nesse momento e permitindo
que germinem as ideias
primordiais para a sua
evolução. É deixar-se
pendurar. É importante
aceitar a pandemia, aceitar
ficar de quarentena, aceitar
mudar de hábitos. Não há
necessidade de revolta ou de
se debater. Deixe-se
pendurar para que olhe o
mundo de um outro ângulo.
Para que perceba a beleza
em cantos da casa nos quais
antes você nem reparava
Para que você olhe mais sua
família nos olhos. Para que
você dê mais valor ao
simples fato de respirar
livremente. Para que você 

encontre arte onde menos
espera e onde mais carece.
A vida nos colocou
pendurades, virou-nos ao
contrário junto com o
mundo que, mesmo tendo
sido virado de cabeça para
baixo, ainda nos acolhe.
Pendurades, conseguimos
aceitar esse período de
suspensão e deixar que ele
nos traga as lições que
precisamos compreender.
Pendurades, conseguimos
ver arte em ínfimos
permeados de grandezas
absurdas. Deixe-se
pendurar até que tenha
compreendido as lições e
absorvido o conhecimento
que esse momento
proporciona. Depois, você,
com um olhar mais nítido e
um rosto mais sereno,
poderá seguir seu caminho.



Tentar escrever é um exercício que dói. É
olhar-se no espelho hoje e perceber-se
consciente. É tirar algo do vazio, do oco, da
lacuna de tempo. É perceber, no vazio, o
que deixei de ser enquanto supostamente
estava vivendo.
Tentar dar um sentido à pausa abrupta e
inesperada. Nos primeiros dias, o consumo
de arte manteve a sanidade, preencheu
essas lacunas de mim, ocupou espaços,
ocupou a mente, silenciou as questões que
ecoavam sem resposta e preencheu o
tempo que eu tentava não ter para não me
encarar. Porém, à medida que passavam os
dias e aumentava o vazio, percebi que
consumir algo que viesse de fora não seria
o bastante. Consumi eu em mim mesma.
Fui obrigada a conviver não com o belo
auto retrato que eu tentava vender — e ao
mesmo tempo me convencer de que era 

real —, mas com a dureza da imagem vista
com pausa e com tempo no espelho, a
realidade de quem sou. A correria, o
barulho dos carros, as vozes... de repente,
tudo se calou e o único som audível era
aquele que vinha de dentro.
A arte de fora soou mais escassa com o 
 passar dos dias, porém mais sincera, já
que não havia de onde tirar por tanto
tempo ideias para uma ilusão. Diminuíram
as dezenas de eventos virtuais, passou a
chamar mais a atenção o amigo tímido e
quieto que criou coragem para exibir seu
talento com o bordado, antes escondido
pela correria do dia a dia, como se
ninguém fosse parar para observar. A
garota estudiosa e dedicada tirou um
tempo para mostrar a habilidade com o
ukulele. O rapaz com cara de marrento
postou outro dia fotos de um pão caseiro
que se aventurou a fazer no tempo em
casa.
Cada um soube o que fez, o que deixou
fluir, o que deixou passar. Assim como eu,
outros também tiveram que encarar-se no
espelho, alguns escolheram compartilhar
com o mundo o que viram de novo. Ao
mesmo tempo que distantes, fomos
conectados, nos deixamos fluir.
Não que eu pretenda dizer que há males
que vem para o bem, mas quantas pausas
forçadas serão necessárias até
entendermos quem somos e conseguirmos
pintar nosso autorretrato mais condizente
com aquilo que vemos no espelho [do
corpo e da alma]?

SEMIBREVE
[Nathália Gomes, 24 anos, mulher, lésbica, branca,

estudante de Direito e Relações Internacionais,
redatora e revisora do Projeto, @nathora no Instagram]
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(Título: "ADMIRÁVEL ABRAÇO NOVO" — Júnio de Carvalho, performer
(@juniodecarvalho); Priscila Natany, fotógrafa (@priscilanatany); 2020)

https://instagram.com/juniodecarvalho?igshid=4hxcfc1d57z0
https://instagram.com/priscilanatany?igshid=axe0chb0qt9


O ANIMAL DENTRO
DE MIM

[Ana Lua, 20 anos, mulher cis, branca, estudante de direito;
revisora chefe do Projeto]
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Abro os olhos. “Mais um dia… mais uma
vez…” — penso. O ânimo em seguir para
mais um dia de vida se esvaiu, “que
vida?”. Todos os dias são iguais, mesmo
sendo tão diferentes. Antes mesmo que
eu possa juntar forças (não sei nem de
onde) e colocar meus pés no chão, um
passarinho pousa na janela do prédio da
frente. Ele pousa e, olhando no fundo dos
meus olhos, enche todo seu pequeno
pulmão e abre os lábios.

Lábios ou bicos?

Não sei, para mim, ele merece lábios,
pois o som que sai de dentro é
ensurdecedor e lembra o jeito que um
malandro assoviaria para você, com todo
o gingado (que acha que tem), enquanto
te desafia a olhar para ele.

“Esse passarinho está me desafiando!” —
digo para mim mesma, enquanto pulo da
cama para ver mais de perto aquilo que
meus olhos não acreditam captar.
Quanto mais perto da minha janela eu
chego, mais o pássaro parece aumentar o
volume de seu cantarolar. Vou chegando
perto, mais perto,maisperto e… Paro. O
limite do parapeito é até onde estou
segura. Lá fora, aquele ar contaminado…

“Será que ele não sabe o que está
acontecendo no mundo? O perigo que é
estar ali fora?”. E ele vai cantando cada
vez mais alto, como se não importasse o
caos ao redor. E isso me irrita. Irrita  

porque, enquanto ele está ali fora, eu
estou presa aqui dentro. Irrita porque
não posso sair da porta da frente com o
rosto à mostra, sorrindo com o todos os
músculos da face e não só olhos tímidos.
Irrita porque ele tem voz, quando a
minha foi embora, sem nem dar tchau ou
bilhete de volta.

A vontade que tenho é de gritar,
espernear, jogar coisas em volta para que
ele se assuste e vá embora. Não quero ele
aqui, quero que vá para longe de mim,
não quero essa lembrança de que o
mundo continua lá fora e eu não.
Enquanto todo esse turbilhão de
pensamentos raivosos passam pela minha
cabeça, o pássaro me vê. Realmente vê. E
chega perto. Ao pousar na minha janela,
está mudo, como quem reconhece a dor
do outro e se cala por empatia.

O céu está cada vez mais perto, as
preocupações, perigos cada vez mais longes
e eu não quero mais descer...

(Título: "A janela, o espelho, o sonho" — Lara Goulart);
Aquarela, acrílica e pastel em papel, 2020)



"O som das notas perfuraram o teto.
Gotejavam como chuva nas paredes,
banhando de vida as sombras do quarto.
Não soube dizer de quão alto descia a
música no prédio, o martelar dos dedos,
pincelada de música amadora.

Estava aprendendo, meu pianista
anônimo.
Os dedos, vez ou outra, tropeçavam,
aceleravam, descansavam,
a sinfonia solitária permanecia em pausa
técnica para recomposição.

A cada erro, um suspiro. Meu quarto em
posição de espera flutuava.
A mim, restava aguçar os ouvidos, fechar
os olhos e, logo menos, a balada voltava
tímida
do começo, sem pressa, levanta e sobe no
orgulho da queda.

Quando, enfim, o término melódico
ressoou no ar,
havia luzes acesas onde, antes, apenas
andares tristes dormitavam
murmúrios e cabeças espreitavam nas
janelas, olhares entre cortinas.
Nasciam flores em meu quarto, nascia
vida nos cantos.

Acompanhei as palmas de meus colegas
espectadores
e, por dez segundos, houve uníssono.
Apenas a janela do pianista tímido
permanecia em silêncio,
recebendo os louros, de olhos fechados,
provavelmente sorrindo."

PELA JANELA
[Imagem por Victória Secco Pizzirani, 20

anos, feminino, estudante de Arquitetura e
Urbanismo, voluntária do Projeto,

@vick_pizzirani, redatora fixa]

"Pela janela eu enxergo um mundo,
Um mundo que nem sei mais se tem cor."

O poema a seguir é baseado em um vídeo
que vi na internet durante a pandemia, no
qual várias pessoas de um prédio foram às
suas respectivas janelas tocar músicas nos
seus instrumentos. Aquele vídeo, assim
como esse poema, retrata um momento de
união através da música nesses tempos de
isolamento e distanciamento. A música
sendo um suspiro de alívio, um minuto de
pausa, das catástrofes que nos assolam.
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PIANO
[Vinícius Diniz Ferreira, voluntárie flutuante]



CLAREANDO

Coluna

Eu acho que esqueci como que se
escreve.
As palavras embaralham
E o sentido perde tudo.

Não sei mais escrever
Porque não têm o que sobre
dizer.………..

mmm mmm mmm

Letras se confundem entre eu e esse
tempo que não para de passar mesmo
sendo todo o dia o mesmo dia mesmo
com o sol raiando na janela do meu
quarto.
Era poema?
Eu era?
Eu?
?

Fico pontuando um sujeito
Porque sem ele
Eu fico sem identificação.
Cheio de eu esse poema
Pra ver se você me acha.
Me reconhece.
Me conhece?
Me apresenta.

FOLHA EM BRANCO
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[Maria Clara Daniel, 20 anos, mulher cis, branca; Estudante de
Psicologia, @_outro_eu no Instagram, administradora e

redatora do Projeto]

[Imagem por Maria Clara Daniel]
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Saudações, curingas!

Como vocês sabem, finalizamos nossos temas com a produção da
Revista Curinga (esta que leem agora). Mas até chegar aqui o
caminho é longo, lindo e quero contar um pouquinho sobre.

O tema "Arte e Pandemia" é muito especial para mim, não só porque
foi o meu tema de retorno, mas também porque trouxe frutos para o
trabalho de uma vida. Apresentei o tema para es curingas no final
de setembro e, durante o mês de outubro, pensamos juntos
possibilidades e desdobramentos para tal, ensinamos e aprendemos.
Ouvimos muitos relatos e compartilhamos também.

Cada voluntárie contribuiu como pôde e soube para a conversa. E,
claro, foram só contribuições riquíssimas.

Agora, encerro o tema "Arte e Pandemia" entregando uma parte do
que construímos juntes. Essa revista, sozinha, não sustenta o tema
nem o encerra, apenas o apresenta. E se o assunto segue
importante, quero seguir ouvindo vocês.

Além das produções que aqui se encontram, têm muitas outras
incríveis no Blog Curinga (acesse nosso link:
linktr.ee/projetocuringa). E como disse, o tópico segue vivo para
discutirmos e elaborarmos juntes, que tal dar uma olhada no sarau?
(mesmo link!).

Antes de finalizar, gostaria de agradecer imensamente cada curinga
que passou por meu caminho, voluntariando-se ou não, produzindo
ou não, mas sempre deixando amor pelo que construímos enquanto
coletivo. Sou só amor por vocês!

Com amor,

Curinga

https://www.linktr.ee/projetocuringa
https://www.linktr.ee/projetocuringa

