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Centro Translúcido
Acrílica sobre tela

O observador atento verá dois detalhes nesse quadro do artista cearense Mino, que indicam sua 
titularidade (CENTRO TRANSLÚCIDO). A Coluna da Hora, quase ao centro, e o café colorido e ilumi-
nado, que se destacam em meio aos prédios entrelaçados, de arquitetura indefinida, que tanto podem 
indicar o espéctro de uma irreal Gothan City, como também o perfil de muitas outras metrópoles do 
planeta.

No entanto, trata-se de uma deodificação do centro da cidade de Fortaleza, que Mino mostra atra-
vés das tintas amalgamadas numa sutil teia de transparencias, onde edifícios observam a alma da 
cidade, expressa na sede pelo café e pela fome dos encontros, que assolam a cearensidade desde os 
primeiros tempos do aparecimento dessa bela cidade, "A loira desposada do sol", no dizer de um dos 
seus mais expressivos poetas, Paula Ney.

Ken Palmer Spencer da Silva Taylor
(do Humour Art Press)
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A ponte em Langlois tela de Van Gogh de 1888 pertencente ao museu Kröller-Muller

Em um Cartunista no Salão, Mino faz 
com que seus cartuns excursionem pelo 
mundo das artes plásticas. Cartuns surre-
alistas como esse do pescador. Que pei-
xes sairão das águas vicentinas do velho 
Van Gogh? Tucurané Langlois? Sirigado 
estrelado nas noites de Paris? Ou, Cioba 
ao molho girassóis?

Ken Palmer Spencer da Silva Taylor
(do Humour Art Press)
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O Ateliê
Acrílica sobre tela

Pintores pintam paisagens, pintam homens e mulheres, pintam louças e talheres, pintam o imagi-
nário e a subjetividade, pintam o mistério, expressam o grito, torcem e distorcem a percepção, geome-
trizam, invandem o abstrato, pintam reis e camponeses, pérolas e flores, longes ou distantes, mas de 
forma proposital da perfeição. Escolhi como paisagem a própria arte dos pintores. O ateliê, a galeria, 
as exposições, relendo e interferindo em suas obras, como um aprendiz que aprende copiando, se-
guindo suas pinceladas e adentrando no mundo fartamente criado por todos eles.

Não se trata apenas de colocar um bigode na Monalisa, mas aprender a olhar tudo que já foi feito e 
que hoje nos chega de bandeja, pelo milagre sempre crescente da tecnologia e da informação.

E ai está O Ateliê, de certa forma, minha própria paisagem.
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A RECEITA PERFEITA

Minha Galeria
Acrílica sobre tela

O Encontro dos Mestres
Acrílica sobre tela
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Farais
Brito

Igreja
Acrílica sobre tela 50 x 50 cm

Colorindo
Acrílica sobre tela 50 x 50 cm
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Fartura
Acrílica sobre tela - 60 X 80
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O Espelho
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O Beijo
 Acrílica sobre tela

Calhambeque BI-BI
 Acrílica sobre tela
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Sou marca
protegida pela...

Musicalidade
Acrílica sobre tela

Música e Estrelas
Acrílica sobre tela
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O desenho do Mino encontrou 
amplas expressões. O desenho, 
puro e simples, revelador do seu 
traço rápido e fluente. O cartum, 
que revelou seu humor, desde 
cedo latente. Os quadrinhos, 
que um mundo novo de 
historinhas e personagens 
revelou. E a pintura, onde seus 
traços e cores desabrocharam 
e lhe mostraram sua face quase 
oculta de pintor.

KEN PALMER SPENCER DA SILVA TAYLOR
Auto crítico de arte
do Comics Stress,

da White Castle University

A Coca Colada

Pintor e Modelo I e II
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As galerias e exposições com suas obras, os ateliês, os quadros, 
meus e dos outros, é a paisagem que pinto. A própria pintura é 

a modelo que posa para mim.
Dessa forma, vou casando tudo. O velho com o novo, o antigo 

com o moderno, o universal com o regional, o cartum com a 
pintura, o preto e branco com as cores.

Isso teve início quando realizei há tempos atrás uma 
performance, desenhando trinta e dois quadros em duas horas, 
Flávio Mota, professor da História da arte da Universidade de São 
Paulo, escreveu na apresentação que fez no convite dessa exposição, 
uma advertência às pessoas convidadas, para que chegassem na 
hora a fim de não perderem “A cerimônia nupcial do enlace do 
Preto com o Branco”. E de lá pra cá venho fazendo do casamento a 
minha própria escola, onde permaneço sempre como aprendiz.

A Exposição I e II.  Gran Maquise Expô
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O Jantar
Acrílica sobre tela

Composição
Acrílica sobre tela
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Weekend
Acrílica sobre tela

Viola, Violeiro, Luar e Terreiro
Acrílica sobre tela

Pintar é colaborar com o colorido da vida. Mas o artista 
pode também lutar pelo bem, emprestando seus pínceis a 
favor das nobres razões que não podem ser dadas como causas 
perdidas.

Desenhar e pintar é profissão e ofício e a vida só não é 
poesia quando não se está inspirado, o que torna o viver difícil.

Viver, pode-se dizer, é como desenhar. Há de se correr o 
risco.

Sim... Viver vale a pena, mas a gente tem que enfeitar, como 
disse a centenária e sábia avó de um grande amigo, cidadão 
correto e Pio.
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Violão Violino

Acrílica sobre tela
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GEPPOS

BRASIL
INDEPENDENTE

D.PEDRO I

Todo Brasileiro tem a obrigação 
de conhecer a história do seu país, 
pelo menos em seus momentos 
mais importantes e significativos.

A nossa independencia de Por-
tugal é um desses pontos altos que 
devem ser relembrados.

Oficiamente isso se deu com o 
celebre grito de D. Pedro I: - IN-
DEPENDÊNCIA OU MORTE!

Mas, como foi mesmo? Foi tão 
fácil assim? Bastou um grito às 
margens de um riacho para livrar 
o Brasil do jugo da Coroa Portu-
guesa? É isso que vamos ver daqui 
por diante aqui em RIVISTA. Os 
fatos que aconteceram e as lutas 
que ocorreram depois em todo o 
país para garantir o nosso Brasil in-
dependente.

BATALHA DE JENIPAPO

Ocorreu no dia 13 de março de 1823 
uma batalha decisiva para a indepen-
dência do Brasil: A Batalha do Jenipapo. 
Cearenses e maranhenses se juntaram 
ao povo do Piauí nessa importante data 
histórica para lutar contra resistentes 
tropas portuguesas lideradas pelo Ma-
jor João José da Cunha Fidié. A data é 
geralmente esquecida nas aulas de his-
tória do ensino fundamental e médio, e 
apesar de ter sido de grande importân-
cia para todo o país, não é facilmente 
encontrada em livros sobre o assunto. 
Mesmo no estado onde aconteceu a ba-
talha, o Piauí, poucas pessoas tem co-
nhecimento sobre a grandeza dela, mas 
alguns historiadores e alguns políticos 
já estão tentando mudar a situação e já 
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está em curso a implantação da Batalha do Jenipapo na dis-
ciplina de História.

Como aconteceu a batalha do Jenipapo

A batalha aconteceu às margens do Rio Jenipapo, onde 
atualmente encontramos a cidade Campo Maior, no Piauí. A 
batalha se iniciou após terem sido descobertas as intenções 
do comandante das tropas portuguesas: manter a região sob 
o domínio português para abafar os movimentos de indepen-
dência que se desenvolviam na área.

Os brasileiros decidiram então impedir que o plano dos por-
tugueses fosse realizado e travaram uma luta entre o Império 
do Brasil e o Reino Unido de Portugal.

Do lado brasileiro estavam pessoas simples, lavradores, ar-
tesãos, escravos, roceiros, vaqueiros, etc. Enquanto do lado 
português haviam soldados bem treinados, bem armados e à 
cavalo.

A batalha do Jenipapo é conhecida como uma das mais 
sangrentas batalhas realizadas no solo brasileiro, isso se 
deve ao fato de que os brasileiros não foram para a luta com 
armas de guerra, e sim com facões, machados, porretes e 
armas artesanais. Cerca de 200 brasileiros foram mortos e 
outros 542 foram feitos prisioneiros por Portugal, enquanto 
116 portugueses morreram e 60 ficaram feridos.

Os brasileiros perderam a batalha, mas fizeram a tropa mu-
dar de percurso e evitaram que o exército português fosse 
até a capital, onde, por não haver exército de prontidão, seria 
muito fácil tomar o comando de tudo.
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Musicalidade
Acrílica sobrex tela

Música e Estrelas
Acrílica sobre tela
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Terra da Luz IV
Acrílica sobre tela
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A Exposição - Eu e alguns mestres segundo eu mesmo - Pintura acrílica sobre tela 120 x 60 cm
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Monalisa Nordestina
Acrílica sobre tela
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Passantes é o título dessa obra.
Passantes... Somos nós os passageiros do tempo, que navegamos nos instantes, nos segun-

dos, nos minutos e nas horas que formam os dias, os meses, os anos, os séculos, os milênios.
Passantes... Somos todos nós seres viventes de um país cheio de crises, de passagens es-

treitas, de caminhos tortuosos e trilhas árduas, nessas estradas pavimentadas pela negrura do 
asfalto político.

Do livro PoeMINOs

PASSANTES
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GALINHA D`ÁGUA E CURRUPIÃO
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SÃO FRANCISCO DE ASSIS
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Brincadeiras sem brinquedos
por Flávio Paiva

www.flaviopaiva.com.br

O artista plástico brincante Antônio Jader Pereira do Santos, 
o Dim Brinquedim, costuma dizer que para brincar não pre-
cisa de brinquedo. Na resposta que escrevi para o também 
artista plástico Aderson Medeiros, no meu livro Código Aber-
to – Autobiografia Colaborativa (Cortez Editora), citei três 
lembranças de brincadeiras sem brinquedo que marcaram a 
minha infância.

BANHO DE CHUVA

Tomar banho de chuva no semiárido é uma festa, mas tam-
bém uma oportunidade de falar com Deus. O céu une-se à 
terra em uma celebração de pingos de água benta. Tudo se 
transforma e se enche de frescor, na comunhão dos trovões 
com a gritaria das crianças pulando e correndo, como des-
crevi na música Festa em Independência, parceria com Tar-
císio Sardinha: 

“Dia de chuva, a cidade em festa / A meninada toda sai pra 
rua a se banhar / Uns de calção, pés descalços, outros não 
/ Na farra da floração / Chove pra lá / Chove pra cá / Pingui-
nho de chuva / Vem me abraçar / Vem de montão / Boca de 
jacaré / Rega o meu coração / De sabor picolé…é, é, é… // 
E da calçada a gente pode avistar / Um belo arco-íris, vira e 
volta é só pintar / Felicidade num barquinho de papel / Lápis 
de cor dos anjos do céu / Chove pra lá / Chove pra cá”...
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Daí a minha satisfação de, assim como eu fazia quando 
criança, continuar tomando banho de chuva toda vez que 
vou ao sertão e vivencio essa sintonia divina.

CONVERSA DE BODE

Dos animais que marcaram a minha infância, os caprinos 
são os que mais me despertaram (e ainda despertam) aten-
ção, pela curiosidade, astúcia, sagacidade e coragem. Brin-
quei com cabritos e nunca tive dúvida de que eles sabiam 
que estávamos brincando. Impressionava-me a habilidade 
com que as cabras e os bodes mais velhos abriam cancelas 
e porteiras, e subiam em cercas de varas trançadas. Nunca 
me cansei de apreciar o destemor desses adoráveis brinca-
lhões em suas escaladas pelas encostas dos serrotes, em 
busca de alimento onde os demais bichos de médio porte 
não conseguem chegar. Os cascos dos bodes e das cabras 
têm dois dedos e isso facilita para que consigam se equili-
brar nas andanças pelos rochedos mais íngremes. Do alto, 
ficam a contemplar o mundo como fazem os sábios.

Na minha convivência de criança com os caprinos, somen-
te um comportamento deles me assustava. Era quando eu 
me aproximava de alguma clareira na mata e os ouvia con-
versando como se fossem pessoas. Aquele linguajar soava 
para mim como o dialeto dos bêbados, que falam sozinhos 
pelas ruas, em discursos ininteligíveis, acentuadamente mo-
dulados e dirigidos a ninguém. Os bodes conversam fazen-
do movimentos barulhentos com a língua, gemendo, dando 
risadas estranhas e gritando como se estivessem passando 
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por alguma agonia. Talvez por conta dessa fraseologia bes-
tial, “bodejar” seja um verbo intransitivo, vinculado à ação 
de soltar a voz. A força simbólica do caprino é tamanha que 
ele assina um dos círculos de latitude da Terra – Trópico de 
Capricórnio – e dá nome a uma constelação – Capricórnio. 
Para mim, é uma satisfação ter esses bichinhos como meus 
amigos de infância.

FAVELA SEM ESPINHOS

As plantas também tiveram muita importância em meu tem-
po de criança. Era comendo farofa de semente de favela 
que, juntamente com meus amigos, aguentávamos brincar o 
dia inteiro na mata branca em intermináveis lutas de cavalos 
e espadas feitos com talo de carnaúba. No quintal da casa 
onde eu nasci, em Independência, nasceu um pé de favela 
sem espinhos. Como espinhar-se com favela é quase tão 
doloroso quanto levar uma picada de marimbondo, lembro-
-me que nas brincadeiras de esconde-esconde eu subia em 
seus galhos e ninguém conseguia me achar, simplesmente 
porque no senso comum é impraticável enfrentar os espi-
nhos de um faveleiro. Isso era muito divertido. Nunca enten-
di por que tantas favelas têm espinhos, mas sou testemu-
nha, desde a infância, de que é possível existir favela sem 
espinhos.
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Triângulo Non Sense

Como se Norman Rockwell estivesse na pose famosa 
do seu auto retrato, em que se pinta posando a se 

olhar no espelho, pintando, ao invés disso, a clássica 
Monalisa de Leonardo, inspirado na moderníssima 

mulher do génio Picasso. E eu no meio, um cartunista 
"inchirido" no contexto.

Mino
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por Álder Teixeira

Professor de Estética, História da Arte, Literatura Dramática e Comunicação e Linguagem. 
Escreve contos, crônicas e artigos de análise literária.

Gal, 75 Anos

Não vou falar de flores, perdoem-me.

É mais que óbvio não se poder esperar de uma live o rigor 
estético de um show de palco propriamente dito, leve-se em 
consideração que é típico do formato uma certa vocação 
para o improviso e um perfume de informalidade que tornam 
a apresentação do artista tanto quanto possível mais espon-
tânea e descontraída.

Em se tratando de uma cantora do nível de Gal Costa, que 
comemorou seus 75 anos e 55 de carreira, ontem, renden-
do-se ao formato em voga, como o fizeram estrelas da me-
lhor constelação da MPB, a exemplo de Caetano Veloso, 
Gilberto Gil e, para surpresa de muitos, o próprio Roberto 
Carlos, há que se observar, quando menos, um mínimo de 
atenção para a carpintaria cenográfica, iluminação, uso de 
adereços e, principalmente, a observação de uma marcação 
que resultem elegantes e convincentes. Por marcação, diga-
-se em tempo, define-se, previamente, a movimentação do 
artista no espaço cênico. Não foi o que se pôde constatar na 
live da cantora baiana, sem qualquer dúvida uma unanimi-
dade entre os brasileiros.

Nesse aspecto, sobremaneira, é que a coisa não funcionou 
bem: Gal se deslocava às cegas por salões e corredores 
desnivelados do que pareceu ser um apartamento antigo, 
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mal conseguindo, aqui e acolá, manter-se de pé.

Não bastasse a insegurança com que transitava ao final de 
cada música, algo de resto compreensível para uma pes-
soa de 75 anos, em lugar de spots como solução mais ade-
quada para a iluminação de lugares fechados, um canhão 
de luz ofuscava a cantora e mesmo os telespectadores, 
confusão visual agravada pelo uso desnecessário e extre-
mamente infeliz do "esfumaçado" do gelo seco, que nada 
acrescentou ao show, mesmo sabendo-se que a intenção 
era emprestar à live uma atmosfera intimista, por sinal nem 
sempre condizente com o repertório escolhido  ---  este, não 
se pode negar, muito bom, em que pese num e noutro caso 
inadequado para o momento, como o clássico Festa do Inte-
rior, durante cuja interpretação se fez ver um certo descom-
passo entre voz e instrumentos.

Essa a razão por que eram indisfarçáveis os falsetes ex-
cessivamente explorados, bem como a aflição dos músicos 
para acompanhar a voz um tanto desgastada de Gal, em 
que pese esses, os músicos, afinadíssimos do ponto de vis-
ta técnico: Pedro Sá (violão) e Chicão (teclado).

Para não falar do "nervosismo" mais que "cinemanovista" 
da câmera, recorrentemente perdida na perspectiva do mo-
vimento, da angulação e, em dimensão para além de ama-
dora, do simples enquadramento. Um desastre o que se viu 
sob este aspecto.

Em sua concepção geral, é importante destacar, a live "Gal 
75 anos", exibida ontem a partir das 22 horas pela TNT, ti-



40

nha tudo para ser um momento sublime da MPB nesses 
dias em que estamos condenados ao retiro obrigatório.

O uso de depoimentos de artistas sobre a homenageada, 
por exemplo, projetados à Cinema Paradiso na fachada e 
empena de edifícios próximos, poderia ter resultado muito 
bom, não fossem aparentemente precários os projetores 
para o que se pretendeu fazer.

Visto assim, contudo, para os fãs da cantora Maria da Graça 
Pena Burgos, ou simplesmente Gal, entre os quais este co-
lunista assume-se incondicionalmente, foi bom, foi mesmo 
emocionante, reencontrar no set, revivendo sucessos como 
Modinha para Gabriela, Sorte e outros hits do seu inatacável 
repertório, essa que é uma das maiores cantoras e intérpre-
tes brasileiras de todos os tempos.

Veja, querido!
Esse quadro 

�caria ótimo em 
nossa parede.

Viu o preço?
Acho que ele �ca muito 
melhor nessa parede 
mesmo.
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O RESGATE DO CANGAÇO EM 
QUADRINHOS EM TRÊS ATOS

Papos sobre quadrinhos por Luís Carlos Sousa
contatosintermediarios.wordpress.com

luiscarlossousa@gmail.com

Falar sobre cangaço, com seus pontos positivos e negativos, é 
perscrutar nossa própria história, rever nossas raízes, tentar entender 
parte dos ciclos sociais que nos formaram, as lutas que trouxeram calos 
e calor à alma.

Há cerca de 10, 15 anos, o cangaço voltou a ser tema recorrente às 
histórias em quadrinhos. As razões para tal podem estar relacionadas a 
esse desejo natural humano de redirecionar-se ao que lhe é comum, mas 
também, acredito, eram (são) o prenúncio para as mudanças sociais que 
estavam em curso e um sentido de buscar, em nossos incertos heróis 
históricos, a força para enfrentar os novos tempos que se revelam agora.

Decidi separar três obras, ou três “atos”, que acredito mostrar diferentes 
faces deste cangaço tão sertanejo e nordestino:

1. Lampião ... Era o Cavalo do Tempo Atras da Besta da Vida, de Klévisson 
Viana: através da reconstituição “oral” de um narrador interiorano, 
Klévisson Viana retoma a morte do chamado Rei do Cangaço, Lampião, 
buscando as razões sociais e míticas que dão corpo a sua figura. É um 
resgate histórico bravamente bem documentado e orquestrado pelo 
traço cartum vivo e intenso de Klévisson, que, já na época, não era um 
neófito nos quadrinhos e aproveitou seu repertório como cordelista 
para criar uma obra que, até em suas falas, representa o povo nordestino. 
Um trabalho para se ler e reler de tempos em tempos. Ganhou o HQ Mix 
de melhor Graphic Novel, em 1998.

2. Bando de Dois, de Danilo Beyruth: vindo numa toada moderna aos 
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quadrinhos - e uma renascença da mídia no Brasil lá entre 2008 e 2010 -, 
que mesclava linguagem cinematográfica à narrativa gráfica, e com uma 
trama simples, mas cheia de energia e extremamente envolvente, Danilo 
Beyruth cria um conto faroeste-cangaceiro de vingança, honra e muita 
ação. O quadrinho já foi publicado na Europa e na Argentina, levando 
ao mundo a estética do cangaço nordestino, mas, principalmente, 
mostrando ao leitor brasileiro o poder das figuras de sua própria terra. 
Também ganhou HQ Mix de melhor álbum e melhor roteirista em 2010.

3. Cangaço Overdrive, de Zé Wellington e Walter Geovani: Zé é autor 
sobralense que começou sua carreira fazendo histórias curtas para 
coletâneas de ficção trabalhando com cenários distantes de suas terras 
natais. Em 2018-2019, uniu mente com o desenhista Walter Geovani 
(conhecido por ter trabalhado durante muito tempo com o título 
americano Red Sonja), e juntos lançaram este quadrinho que une a 
ficção científica do “cyberpunk” (gênero em que o futuro é representado 
com tecnologias avançadíssimas, mas péssimas condições de vida) 
com a luta de classes do cangaço: numa forma de sincronizar o passado 
com o futuro para, na verdade, evidenciar problemas do presente. O 
quadrinho resgata toda a essência da clássica revista Heavy Metal em 
um contexto poderosamente nordestino, tanto em seus problemas, 
como em seus arroubos de esperança. Chegou a concorrer na primeira 
fase do prêmio Jabuti.

O tempo todo, acredito, a arte procura retratar o “fim do mundo” - não 
aquele fim bíblico, apocalíptico e apoteótico - mas o fim dos tempos, o 
fim de um pensamento, corrente, movimento, sociedade. Todo fim, no 
entanto, é o prenúncio de um começo, e a “roda cosmológica” que leva 
de um ponto a outro é girada pelos “heróis”, que nada mais são do que 
a face do povo, pois é do povo que a mudança nasce, e para ele que ela 
ocorre. Assim foi com os movimentos dos palmares, o cangaço, a luta 
indígena e tantas outras - e enquanto a roda do mundo precisar girar, 
existirá quadrinistas documentando esses feitos.
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