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{ me • ta • mor • fo } 

 

DESCRIÇÃO adj. masc. 

¹ aquele que muda de uma forma para outra; 

² ser que sofre mudança brusca de estado ou caráter; 

³ sujeito a transformação física; 
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RESUMO 

 

A proposta desse trabalho artístico é um convite para conhecer ou re-

conhecer capas icônicas de discos através de releituras em fotoperformance. 

São novas interpretações em formato de autorretratos, com toque irônico e 

pessoal, sem romper com o conceito original. Nem cópia, nem algo 

completamente inédito, mas uma nova criação através de um novo olhar sobre 

uma imagem já existente e conhecida. Uma apropriação de uma imagem já 

presente no imaginário coletivo.  

O sentimento mais primordial é resgatar o interesse pelo aspecto 

visual que embala alguns dos álbuns mais marcantes da história.  

Palavras-chave: Música. Releitura. Fotoperformance. Remix. Apropriação. 

Paródia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A capa de disco, inventada por Alex Steinweiss em 1939, cedeu à música 

um suporte que funde arte e design para a construção da imagem de um trabalho. 

Décadas depois, capa, imagem do artista e música se tornam elementos 

indissociáveis. A ‘imagem da música’ já existe em nosso tempo, na indústria cultural 

que nos cerca, e de certa forma impede que exista música sem imagem. Daí a 

importância de correlacionar a cultura musical com a cultura visual. 

O que ocorre neste trabalho de conclusão de curso é a apropriação da 

imagem como ícone e referência. Essa nova leitura nos permite adicionar conceitos 

próprios e novos sentidos, trazendo elementos que evocam questionamentos com um 

tom irônico.  

Para entender a fotografia contemporânea, assim como seus processos de 

criação e produção, é necessário mergulhar no mundo das imagens, pois nada supre a 

experiência de ver, comparar, relacionar, sentir e estabelecer conexões. É olhando 

para determinada imagem e envolvendo-se em suas potencialidades narrativas que 

acontece a fruição. A produção contemporânea mais avançada, de certa forma 

desamarrada de padrões da fotografia convencional, é denominada de fotografia 

expandida, onde a proeminência decai sobre o processo criativo em si e as técnicas 

escolhidas pelo artista para chegar a seu alvo.  

Entre os autores clássicos que participam dessa discussão estão Vilém 

Flusser (1985), com sua visão de fotografia como ferramenta simbólica da qual se 

extrai conhecimento constante e Phillipe Dubois (1993), com a defesa de que a 

fotografia nada mais é do que uma manifestação icônica, além dos conceitos mais 

recentes de apropriação e ressignificação expostos no livro ‘Remix’ de Lawrence 

Lessig (2008) e os conceitos de motivação artística propostos por Charlotte Cotton 

(2010). Estes serão os referenciais teóricos desse trabalho.  

Também se firmam como base a pesquisa “Fotografia, auto-retrato e 

autobiografia” de Teresa Mendes Flores, o artista paulista Alexandre Mury, que 

redimensiona obras clássicas da História da Arte criando suas versões próprias, e a 

colagem original de Peter Blake para a capa do disco Sgt. Peppers Lonely Hearts 
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Club Band dos Beatles, em que o artista convida as pessoas "a fazerem parte da obra”. 

Os objetos podem ser recortados, acrescentados, e qualquer um pode adentrar o 

processo. 

Ao longo das seções, desenvolvo discussões, nas quais tomo como base o 

meu processo criativo,  explicando como se dá a estratégia de criação na 

fotoperformance, de apropriação da imagem nas releituras de capas de disco, ao 

trabalhar a relação orgânica entre conceito e imagem através dos elementos de 

intervenção que insiro nas produções. 

Em meio aos quatro anos letivos do curso de Artes Visuais, desenvolvi 

projetos artísticos em variados suportes e percebi como a intercomunicação entre as 

linguagens pode ser um diferencial interessante quando se fala em arte. Percebi uma 

conexão forte com fotografia e música e isso só cresceu após a produção de um artigo 

sobre a relação entre áudio e visual presente nas capas do Pink Floyd criadas pelo 

designer Storm Thorgerson. Passei a notar como a embalagem dos discos pode ser um 

espelho bem coerente de seu conteúdo.  

A partir da proposta de escrita performativa defendida tanto pelo filósofo de 

linguagem John Langshaw Austin em sua obra Quando dizer é fazer – Palavras e 

Ação (1990) quanto pela pesquisadora Peggy Phelan (1993), utilizo a expressão na 

escrita deste trabalho como se fosse a própria ação. Existe um liberdade maior para 

falar sobre o processo, o que faz com que eu não me limite a apenas descrevê-lo, mas 

a reproduzi-lo evocando a memória, as sensações, as lembranças e o afeto presente 

nessas obras. O caráter subjetivo e inquieto do texto ajuda o leitor a passear com mais 

fluidez por todas as etapas que envolveram a construção da imagem, desde o insight 

das escolhas até a finalização da foto. 

Também utilizo as imagens ao longo das páginas como se elas fossem a 

própria ação. Servem de recurso para ilustrar um trabalho que é essencialmente visual 

e auxiliam a transformar o fato em si mesmo.  
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SEÇÃO 1: MOTIVAÇÃO E CONTEXTO 

1.1 Eu e os discos 

Ele me levava para a sala que ficava mais afastada da casa. Aquele lugar era 

possuído por diversos rostos conhecidos, cheirava a história e alimentava todos os 

principais sentidos. Um cubo oco repleto de prateleiras com vinis de todos os gêneros 

e de todas as épocas. Era o ambiente perfeito para meu pai, colecionador ávido, 

descansar e desabafar sobre o que quisesse. Falava da vida, de sua falta de conexão 

com religião, das experiências sendo músico, de como o mundo era complicado 

quando você decide fazer o que gosta, de como é importante você tomar suas próprias 

decisões e lidar com elas. Enquanto isso praticava o ritual: Procurar a seção certa, 

passar alguns minutos buscando em meio à sua ordenação em ordem alfabética, tirar 

da capa, desembrulhar do plástico, colocar o disco na plataforma giratória e fazer o 

braço com a agulha descer até a base com toda a delicadeza do mundo. 

Eu era guri e mal entendia tudo aquilo. Conhecia os discos mais pelas 

imagens da capa do que pelo nome dos artistas, já que ainda não conseguia fazer essa 

associação e mal sabia pronunciar. Não era raro me impressionar com o tamanho 

daquelas imagens e ficar por minutos analisando cada detalhe ali. Os encartes também 

eram gigantescos, quatro/cinco vezes maiores do que os de cd’s. Acabei criando essa 

relação com as imagens e mais tarde viria a comprar vários álbuns apenas pelas arte 

de capa, sem nunca ter ouvido falar seu nome ou escutado alguma canção na rádio.  

Se estivesse desfocado existiam duas formas básicas de captar a minha 

atenção. Colocar na vitrola Sweet Nothin’s de Brenda Lee [eu pedia pra voltar para o 

‘aham honey... allright’ o tempo inteiro] ou The Great Gig In The Sky do Pink Floyd 

[essa eu chamava de música do dinhêlo e ficava lá dançando, tanto que é impossível 

ouvir os riffs de guitarra sem automaticamente fazer uma viagem no tempo]. Eu 

ficava ao lado do aparelho sentindo aquele som chamuscado ecoar. Vez ou outra 

tentava ler o rótulo da bolacha de goma-laca enquanto ela girava.  

Música é como um membro da família quando você nasce de pais que se 

conheceram em um show e tiveram canções para demarcar as principais fases da vida. 

Você sabe que provavelmente foi concebido com música tocando e começa a lidar 

com som de uma forma diferente dos demais. A obsessão é tão gigantesca que quando 
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você ouve uma de suas músicas favoritas, é capaz de lembrar exatamente onde estava 

quando a escutou pela primeira vez. Você atribui perfumes, cores, visuais e gostos a 

cada uma delas. Fica mais fácil de guardar na memória o primeiro beijo, o primeiro 

amor, o primeiro porre, a primeira transa, a primeira decepção, os melhores 

momentos com os amigos, as lembranças mais difíceis e daí em diante. Você 

consegue se enxergar e se ouvir em determinadas canções. É como se só você e 

aquele vocalista tivessem vivido situação igual.  

1.2 CONCEITOS E INSPIRAÇÕES 

1.2.1 FOTOPERFORMANCE E AUTORRETRATO NA ARTE 

CONTEMPORÂNEA 

Como subgênero da fotografia, o autorretrato acompanha o homem na 

ambição de registrar a sua própria existência e é usado especialmente como suporte 

para uma busca imagética mais interna do ser. O fotógrafo é o próprio objeto e o 

objeto é o próprio fotógrafo. O indivíduo molda a forma como será visto pelos outros 

e isso permite um espaço mais amplo para encenação. A ironia disso é que essa 

relação acontece de forma que o retratado só sente a sua identidade sendo exposta 

graças ao olhar do visitante. É essa virtualização que permite ao fotógrafo/fotografado 

traduzir seus conceitos a uma dimensão de significados que só pode ser alcançada 

com a imagem desejada.  

A auto-imagem é entendida como um reflexo do artista, onde se espelham 

os seus valores, as suas loucuras e o seu universo. Por isso, é necessário manter a 

atenção às delicadezas reveladas pelas associações complexas produzidas no ato 

fotográfico. Isso fica evidente na poética de Cindy Sherman, reconhecida como uma 

das precursoras da fotoperformance. A americana desconstrói sua própria imagem 

para levantar-se como outros indivíduos, seus personagens, que em muito se diferem 

de estrutura física, sejam eles crianças, estrelas de Hollywood, mulheres fúteis, 

palhaços, etc. A proposta de Sherman é justamente questionar a unidade do ser em 

uma identidade singular. Em outro trabalho chamado de Movie Stills, a artista levanta 

um questionamento de gênero manifestando-se como mulheres que, antes de serem 

vistas através de sua individualidade, são representadas em caráter estereotipado 

culturalmente. O recorte da série é o ambiente de cinema e as problemáticas que 

envolvem e padronizam a figura feminina nos filmes antigos, de forma que através 
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das imagens ela consegue demonstrar como a mulher é mantida acorrentada a 

matrizes de comportamento pré-estabelecidas pela história. 

Superior esquerda: Untitled #359, 2000 

Superior direita: Untitled (Woman in Sun Dress), 2003 

Inferior: Untitled #96, 1981 

 

Para as suas produções, Cindy Sherman não dispensa a riqueza em recursos 

visuais e os exageros característicos do estilo de paródia. Usa peles falsas, preenche 

lábios, deforma rostos, encomprida narizes, utiliza próteses e se faz parecer a figura 

mais despojada possível. Fazendo-o assim, Cindy se transforma em um simulacro 

frente a câmera e gera imagens de si mesma sendo outros indivíduos que não ela. A 

pose, a mise en scène, a encenação, são elementos tradicionais em sua abordagem, 

que também a incluem simultaneamente assumindo os papéis de modelo, fotógrafa, 

diretora, artista, cenógrafa e atriz.  
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É neste âmbito de despersonificação e utilização do corpo como suporte que 

baseio o conceito de autorretrato no meu trabalho. Utilizo-me como principal objeto 

de intervenção nas imagens.  

1.2.2 APROPRIAÇÃO NA ARTE CONTEMPORÂNEA 

 De acordo com o dicionário Aurélio, o verbete 'apropriar' é a ação de 

tomar como próprio, apoderar-se de algo e transformá-lo em seu. Na arte 

contemporânea, o termo 'apropriação' é designado a artistas que  incorporam em sua 

poética expressões e materiais mistos que fazem parte do trabalho de outros artistas, 

sejam eles de qualquer campo de arte. Esse conceito pode ser pensado como uma 

reflexão sobre a ideia cada vez mais discutida de autoria ou até mesmo a 

possibilidade de se criar algo completamente novo e legitimar um novo olhar sobre 

obras já importantes e reconhecidas.  

 Do lado oposto ao prisma da cópia e da falsificação, onde existe o 

interesse em tornar igual, a apropriação propõe leituras distintas para o objeto 

escolhido. Em embate à saturação visual, normalmente os artistas ligados a esse estilo 

ressignificam o passado em suas realidades atuais.   

Diversos autores já se debruçaram sobre a questão da apropriação e do seu 

valor na arte, como por exemplo Álvaro Cuadra em A obra de arte na época de sua 

hiperreprodutibilidade digital (Santiago do Chile, 2007) e o filósofo Walter Benjamin 

(1994), que por sua vez defende que a chegada da pós-mordernidade ajudou a 

descentralizar a arte como identidade. Em suas próprias palavras, "a pós-modernidade 

seria a extensão da modernidade, englobando-a para cobrir o desenvolvimento no 

mundo, onde houve a perda da aura do objeto artístico pela sua reprodução em 

múltiplas formas: fotografias, vídeos, etc.". Grandes pinturas já consagradas, por 

exemplo, são legitimadas como obras de arte em caráter global. Re-edições artísticas 

dessas mesmas pinturas precisam provar a sua relevância e endossar a importância 

artística das mesmas quase que em forma de homenagem. 

É irreparável falar de apropriação sem lembrar de figuras ilustres como 

Marcel Duchamp e os seus ready-mades, focados em se apropriar da vida cotidiana e 

levá-la para dentro da galeria, um gesto que automaticamente se tornava uma crítica 

severa ao sistema da arte e seus padrões. Itens do dia-a-dia, sem intencional peso 
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estético, ganham nova vida quando retirados de seus próprios contextos e transpostos 

para a categoria de obra de arte numa galeria. Entre suas tantas intervenções está o 

implante de bigodes na Mona Lisa de Da Vinci, em L.H.O.O.Q. de 1919, o mictório 

masculino de ponta-cabeça que ganha o nome de Fonte, 1917, e até o pneu de 

bicicleta acoplado a um banco de madeira em Roda de Bicicleta, de 1913. Todos 

prontos para fornecer discussão sobre valores artísticos e até o próprio contexto 

dadaísta. 

Superior esquerda: Portrait of Marilyn, 1995 

Superior direita: An Inner Dialogue with Frida Kahlo (Hand Shaped Earring), 2001 

Inferior: To My Little Sister: For Cindy Sherman, 1998 

 O multiartista japonês Yasumasa Morimura, como ele mesmo se 

denomina, trabalha essencialmente com reproduções de pinturas famosas. Em suas 

releituras, Morimura insere o seu rosto ou corpo no contexto inteiro das figuras 

protagonistas. Entre os seus trabalhos estão versos próprias de obras de Rembrandt, 
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Van Gogh, Velazquez e mais, além de figuras específicas como Marilyn Monroe e 

Frida Kahlo. As ambientações são planejadas e executadas meticulosamente para que 

o elemento mais destoante seja a implantação do rosto estranho ali.   

 Utilizo a apropriação de maneira mais descontraída. Além de estar 

autorretratado em todas as minhas releituras, substituo elementos centrais e ícones da 

cultura de massa por outros elementos cômicos. Minhas escolhas se acercam do que, 

ao meu ver, é icônico dentro dos discos que fazem parte do meu repertório cultural. 

Minha poética está em recontextualizar isso com espírito lúdico através da minha 

experiência de vida, de como o mundo se encontra hoje, e permitir interpretações 

diversas a partir daí. A proposta é descentralizar o espectador de um estado 

contemplativo para despertar o crítico.  

 

1.2.3 RELEITURAS NA ARTE CONTEMPORÂNEA 

 Produzir releituras de arte vai muito além de interpretar determinada obra 

sob outro viés. Depende primordialmente de boas pesquisas, boa leitura e bom 

entendimento acerca dessa obra, pois é preciso compreender o que se vê para praticar 

a criatividade. Antes de tudo, não é obrigatório fazer uso da linguagem original para 

reproduzi-la. Pode ser até mais interessante dar vida a uma pintura ou fantasiar em 

uma fotografia. Mais importante do que isso é manter aquecidas as referências para 

que o elo com a fonte inspiradora não rompa. 
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 Superior esquerda: A Duquesa Feia, 2011 

Superior direita: Mona Lisa, 2013 

Inferior: Cindy Sherman, 2010 

 

 Artisticamente falando, releituras possuem forte valor crítico e reflexivo, 

por isso geralmente resultam em séries de obras que brincam mais especificamente 

com épocas e técnicas. Existem diversos exemplos disso, entre eles o artista paulista 

Alexandre Mury, cujas fotografias carregadas de humor e improviso causam mais do 

que contemplação pela semelhança com suas originais, mas surpresa pela riqueza da 

produção artística e das ideias embutidas em cada obra. Quem observa as versões, 

nota o caráter atual e irônico presente na visão de Mury desses quadros.  

Em relação ao meu trabalho, os principais compromissos são manter vivo o 

caráter de referência presente nas obras e o prazer em executá-las e performá-las. 

Aliada a isso está a liberdade de criação, que leva em conta as minhas próprias 
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experiências com o álbum e detalhes da minha própria rotina inseridos ali. É menos 

uma cópia de ordem técnica da imagem e mais uma proposta de nova interpretação 

para esses ícones se comunicarem de forma autobiográfica. 
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SEÇÃO 2: A CRIAÇÃO 

2.1 O Processo 

O Metamorfo é a minha primeira mostra individual. O conjunto de trabalhos 

traz um panorama de imagens que, mais que servirem à análise estética, despertam a 

curiosidade e instigam o espectador. A série levanta questões artísticas pertinentes 

tais como apropriação, releituras, paródia e ludicidade, já que é construída a partir de 

capas de discos consagradas da história da música internacional que são facilmente 

reconhecidas pelas pessoas que se interessam por esse universo, assim como 

apresenta um panorama mais amplo sobre o papel da imagem nesses clássicos. 

Protagonizo catorze obras como forma de me autorretratar nessa indústria 

cultural e no imaginário coletivo que nos cerca. Coloco-me como personagem central 

de todas as releituras, sendo que cada uma delas desenvolve um olhar singular. As 

escolhas se dão a partir de um estudo não-linear, historicamente falando, enveredando 

por discos da década de 60, auge do vinil, até trabalhos em cd, o mais recente data de 

2011. 

Na série O Metamorfo, a técnica fotográfica se adapta ao retrato que 

pretende traçar. As catorze obras são retratos embutidos em outros retratos, como um 

conjunto de linguagens que se associam a partir da referência à original. Vertente 

semelhante à da Pop Art, o movimento popular de cultura de massa que convertia o 

cotidiano da mídia em obras de arte na década de 50, através de peças ácidas e 

criativas sobre a sociedade do consumo. Liderado por nomes como Andy Warhol e 

Roy Lichtenstein, o movimento tinha raízes em artistas dadaístas e surrealistas. 

Warhol é um dos nomes mais direcionais do meu trabalho, tanto é que existem duas 

capas pensadas por ele na seleção para a exposição, Sticky Fingers do Rolling Stones 

e o disco auto-intitulado do Velvet Underground & Nico. Para mim, ainda é 

admirável a forma com que a sua visão artística e filosofia de vida são ainda mais 

populares e comuns hoje em dia do que em qualquer uma das épocas. Suas ideias 

ressignificavam símbolos de seu tempo e foram capazes de subverter para sempre os 

parâmetros artísticos, além de influenciar vários outros artistas conseguintes.  

O improviso é um elemento importante no processo em função da 

adequação ao contexto pressuposto pela capa. Ambientações, vestimentas (ou a 
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ausência delas), maquiagem e sobretudo a minha postura como modelo retratado nas 

imagens são bons exemplos disso. A fotografia se assume como disfarce para um 

artista que também é performer e interage com as possibilidades desse suporte. 

Alguns registros do processo 

 A conexão com outras pessoas que também pensem artisticamente é algo 

forte em mim, especialmente num trabalho de autorretrato em que preciso contar com 

alguém que execute os cliques, ainda que toda a concepção e produção parta de mim.  

Há uma diferença enorme entre pessoas trabalhando ao mesmo tempo e todas elas 

trabalhando juntas e em sintonia em favor de um projeto. A comunicação é 

verdadeira. O espaço é completamente aberto a sugestões, opiniões e qualquer espécie 

de contribuição que venha para enriquecer o trabalho. Inserido no contexto, o 

fotógrafo agora está do lado de lá da lente e só pode conferir o resultado 

posteriormente, é ao mesmo tempo o operador e o spectrum. Criamos juntos nossa 

própria forma de cooperar e juntos subvertemos o modo de operação da fotografia 
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porposta pelo sociólogo Roland Barthes, que em La Chambre Claire (1980) defende 

que o operador é o fotógrafo e chama de spectrum o fotografado, o referente. Para 

Barthes, ao spectrum escapa a emoção de operar, olhar, limitar, enquadrar e oferecer 

perspectiva à fotografia. Em seu ver a emoção é dupla: a do indíviduo que é visto e a 

do indivíduo que vê.  

Cada capa que recrio pode se adaptar à experiência artística de qualquer 

pessoa, porém nenhum dos observadores é capaz de compreender os sentidos e 

conceitos ali embutidos da forma que eu compreendo tanto como idealizador 

(operator) quanto como fotografado (spectrum). 

2.2 As Escolhas 

#1 The Velvet Underground & Nico “The Velvet Underground & Nico” 

(1967): 

A capa do primeiro disco do Velvet Underground é uma das imagens mais 

populares da cultura do rock. Provavelmente você já viu a “capa da banana”, criada 

pelo gênio Andy Warhol, estampada em pôsteres, camisas ou paródias. Ao longo dos 

anos, a imagem se tornou ícone e acompanhando esse destaque, o disco precursor do 

rock experimental se desenrolou como um dos mais influentes e relevantes de todos 

os tempos. Brian Eno uma vez disse que todos os que compraram esse álbum 

formaram uma banda depois, tamanha a sua importância. David Bowie, Joy Division, 

R.E.M. e os Strokes, por exemplo, já admitiram que uma parcela muito grande de 

suas carreiras se deve à execução dele. A arte da banana, interativa e subversiva para 

a época, levava os ouvintes a digerirem melhor os tantos temas polêmicos abordados 

na letra, como o uso de drogas, o sexo instintivo/sadomasoquista e o prazer a todo 

custo.  
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Pelo caráter minimalista e já reconhecido da imagem, passei meses 

maquinando como seria possível me inserir nessa capa. Entre as diversas ideias, a 

mais coerente foi extrapolar o autorretrato, no sentido de colocar meu rosto numa 

imagem que antes só tinha um elemento. Disfarço-me de branco para desenhar uma 

textura irônica e incluir um personagem estranho ali. Sim, é tinta de verdade e sim, a 

banana é real. Não existe nenhuma montagem aqui, de qualquer espécie que seja. Eu 

realmente estava coberto de tinta branca às 3 horas da manhã ouvindo Sunday 

Morning no último volume. 



21 
 

 

#2 The Beatles “Abbey Road” (1969) 

A sessão de fotos foi rápida para o penúltimo álbum dos Beatles. Já estava 

tudo esquematizado na cabeça de John Lennon. Àquela altura já não era tarefa 

simples reunir os Beatles num mesmo espaço (problemas de agenda e 

incompatibilidades pessoais atrapalhavam as coisas).  

A capa do Abbey Road marcou para sempre não só a história da banda, mas 

a história do Rock. Foram somente seis fotos clicadas por Iain McMillan dos quatro 

rapazes atravessando a faixa de pedestres da rua que dá o nome ao estúdio onde todo 

o repertório foi gravado. Existem diversas teorias da conspiração voltadas a estudar as 

supostas simbologias presentes na arte. Circula que as mensagens subliminares nas 

vestimentas e nas posições sugerem o enterro de Paul McCartney. 
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Quando você vive cerca de 15% da sua rotina numa estrada extremamente 

perigosa, viajando entre cidades para estudar e trabalhar, o percurso pode ser tão 

interessante quanto é perigoso. Como sou só um ao invés dos quatro Beatles, decidi 

fantasiar a minha relação com as estradas deitando numa faixa de pedestre residencial 

semelhante à da foto para simular como já me sinto parte disso. 

 

 

#3 Foo Fighters “There Is Nothing Left To Lose” (1999) 
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O terceiro disco do Foo Fighters representou um rompimento. Dave Grohl e 

banda deixam o grunge de lado para experimentarem a novidade de um rock mais 

calmo, melódico e experimental. A arte de capa mostra o vocalista Dave Grohl de 

costas, encarando um novo horizonte. Na nuca, uma tatuagem com as iniciais da 

banda, evidenciando as expectativas de um novo futuro para o Foo Fighters. E assim 

foi... Os sucessos se tornaram mais freqüentes e os prêmios também. 

 

Minha relação com fotografia sempre foi pautada em cores. Durante todo o 

período da universidade trabalhei principalmente com tintas, luzes e qualquer outro 

material que fornecesse cor à imagem. Condicionado a me adaptar a essas capas já 

reconhecidas, precisei entender melhor o efeito preto e branco, a carga de drama, 

seriedade e profundidade contidas nele e o espaço mais amplo para explorar detalhes,   

Picasso, tão reconhecido pelo seu uso de matizes fortes, decidiu fazer de 

Guernica seu único painel em preto e branco porque só assim conseguiu transmitir a 

força devida. Segundo ele, a ausência de cores externava o vazio e o conflito que 

tinha dentro de si. Tanto é que toda vez que via o quadro exposto, automaticamente 

pensava consigo mesmo: será que o meu problema é maior do que essa guerra? 
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#4 David Bowie "Heroes" (1977) 

Aqui se continua a trilogia de discos de Bowie gravados em Berlim. 

“Heroes” foi o segundo. Gravado com Brian Eno, tem uma construção musical mais 

positiva, apesar dos temas mais sérios. A faixa-título, a mais clássica de todas no 

repertório, fala sobre um casal super apaixonado que se beija em frente ao muro em 

período de guerra. Bowie escreveu todas as músicas e também compôs todas as 

melodias. O resultado se tornou uma referência tão grande que mais tarde John 

Lennon disse que “Heroes” serviu de inspiração para criar o seu Double Fantasy.  
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Na arte do álbum, David se comunica em preto e branco com várias 

expressões num mesmo cenário. A marcante imagem da capa foi escolhida porque 

retrata o cantor tomando uma postura e com um gestual que pode ser entendido como 

revolucionário. Caía bem para o seu trabalho mais maduro até então. 

 

Minha releitura procura transmitir o oposto disso. Apatia, cansaço, estafa. 

Ao invés de uma figura consciente e determinada, um personagem que fica o mais 

distante possível do personagem heroico revelado pelo disco, numa tentativa de 

causar desconforto e até provocar o ouvinte a bocejar também, já que o bocejo é 

comprovadamente contagioso.  

#5 U2 “War” 

Peter Rowen já tinha sido retratado antes na capa de Boy, disco de estreia do 

U2 em 1980. Naquela época a expressão era tranqüila, de criança mesmo. Anos 

depois ele volta como modelo para War e já nem parece o mesmo menino. Com o 

olhar repleto de raiva e um machucado na boca, ele encara a câmera como se tivesse 

passado por uma espécie de trauma. A imagem em si é forte a ponto de fazer a pessoa 

que vê questionar se não trata-se de um registro em um campo de guerra. A criança 

foi fotografada em troca de barras de chocolate e mal sabia que seu rosto viraria ícone 

para o disco que conta com faixas revolucionárias da banda, incluindo o sucesso 

Sunday Bloody Sunday.  
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Uma das maiores características do antissocial é fechar-se em seu próprio 

mundo sem permitir qualquer influência externa que seja. Não me considero 

antissocial, mas percebo uma centelha disso em mim assim que uso os meus fones de 

ouvido. Poucas coisas me irritam tanto quanto pessoas que pausam o meu som ou 

abaixam o meu volume, por exemplo. É como se elas me puxassem de volta à 

realidade sem que eu quisesse.  
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#6 Bruce Springsteen “Born In The USA” 

É Bruce Springsteen com o uniforme básico de rockstar, camisa branca e 

calça jeans, posicionado confiantemente em frente à bandeira dos Estados Unidos. Na 

imagem não há necessidade para o quadrado azul com estrelas, o azul e o branco já se 

fragmentam a partir do corpo dele. A fotógrafa Annie Libowitz decidiu registrá-lo por 

trás para mostrar um ponto de vista único. A intenção também era causar polêmica, já 

que algumas músicas do disco tomam uma postura não tão patriota aos Estados 

Unidos, chegando até mesmo a questionar a forma como a América negligencia os 

seus veteranos de guerra e como toma decisões militares equivocadas. Ele está 

admirando a bandeira ou insultando os americanos colocando seu traseiro como foco?  

 

Minha versão reflete mais especificamente a relação com tintas e cores que 

construí durante o curso. O figurino de camisa branca e calça jeans é mantido, mas ao 

invés das listras da bandeira americana tenho uma parede branca e diversos pincéis 

coloridos no bolso traseiro. A posição é de prontidão para fazer a arte acontecer.  
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#7 Adele "21" (2011) 

Sem artifícios de mídia, sem vender sexualidade e sem forçar, Adele 

explodiu no mercado em 2011 trazendo ao público algo que em muito contrastava 

com os rumos da indústria: um disco focado apenas em boa música. Isso era 

espantoso mais especificamente pela época e pelo estado das canções que tocavam no 

rádio, em especial às cantoras, que numa busca insaciável por supersexualização de 

imagem reverteram as tendências musicais em favor de um som massificado, 

previsível e pouco original. 

Equipado com suas baladas confessionais de tirarem o fôlego, 21 continha o 

poder de mudar a forma como as mulheres são vistas na indústria. O disco foi um 

megassucesso e afetou o mundo com impacto suficiente para influenciar dezenas de 

artistas novos e consagrados, além de iniciar um desejo intenso de todas as 

gravadoras para partirem em busca da “próxima Adele”.  
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Sem sombra de dúvidas, 21 foi a minha idade mais intensa até aqui. Foi um 

ano de bastante inspiração e serviu para analisar aspirações e objetivos,  resolver 

problemas da vida pessoal e profissional, deixar antigos amores de lado para abraçar 

novos e, sobretudo, aproveitar as oportunidades da vida e viver. A minha foto foi 

tirada uma semana antes do meu aniversário de 22 anos e a sensação era de ter 

vencido uma fase. Decidi fazer um aniversário às avessas e apagar as velas do bolo 

com a idade antiga para expressar esse espírito de transição na mesma pose 

introspectiva associada ao disco original de Adele.  

 



30 
 

 

#8 The Smiths "The Queen Is Dead" 

Críticos, poéticos e diretos, os Smiths dominaram a cena de rock dos anos 

80 como uma das bandas mais produtivas da história. The Queen Is Dead, o terceiro e 

um dos mais emblemáticos da estrada de Morrissey, precisava lidar com os apelos da 

gravadora por um som mais mercadológico. O disco ia contra a maré de 

sintetizadores e teclados, optando por um som mais orgânico e característico, além de 

falar agressivamente sobre a aristocracia britânica.  

 

Na capa, vemos o ator Alain Delon como se estivesse morto. Em conjunto, 

os Smiths acreditavam que estavam aniquilando o tédio e o marasmo para defender a 

libertação dos padrões ingleses. 

Aproveito o tema, o design de capa e a melancolia brutal do disco para tratar 

da minha própria obsessão com remédios. Um sentimento que está menos ligado à 

urgência em curar algo, mas sim à preocupação constante de vir a ter uma doença.  
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#9 Pink Floyd "Dark Side Of The Moon" (1973) 

O designer Storm Thorgerson foi contratado para criar uma arte limpa e 

forte para o oitavo projeto do Pink Floyd. Decidiu codificar num prisma as letras 

psicodélicas e a força da iluminação que a banda usava nos shows. Algo esperto e 

classudo que sobreviveu todos estes anos como uma das imagens mais intuitivamente 

reconhecidas do rock. Para ele, ver a banda trabalhando junta, em sintonia criativa, foi 

o auge de sua carreira.  
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Ouvir, curtir e repassar. Não mantenho descobertas musicais só comigo. A 

vontade de compartilhar, mostrar para os amigos e alcançar outras pessoas com aquilo 

é imensa. Há mais de cinco anos escrevo recomendações de música num blog próprio 

e opiniões em colunas musicais de outros portais relacionados ao assunto. Para 

representar isso, coloco o meu rosto em substituição ao prisma da capa original e faço 

o feixe de luz atravessar o meu ouvido e se propagar pela boca ganhando cor.  

 

 

#10 Led Zeppelin "IV" 

A pressão estava gigantesca para que a carreira do Led Zeppelin 

continuasse. Não que eles corressem o risco de acabar naquele momento, mas porque 

os discos anteriores foram todos lançados num espaço de tempo muito curto, quatro 

projetos lançados em apenas dois ano. A capa de IV queria cortar relações com a 

gravadora, segundo entrevista dada por Jimmy Paige ao repórter Brad Tolinski em 

2001. Para ele, era uma resposta aos críticos de música que argumentavam que o 

sucesso da banda era baseado em hype e não em talento. Então eles decidiram se 

livrar dessa bagagem e deixar a música falar por si só.  

Comunicando isso, a capa reflete um senhor de idade curvado carregando 

feno em uma zona rural. Para adicionar desgaste ao visual, essa imagem está disposta 

sobre um quadro pendurado em uma parede completamente gasta pelos efeitos do 

tempo. 
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Meu IV toma como base a relação que tenho com a minha mochila, que 

serve diariamente tanto para o trabalho quanto para a universidade e vive comigo o 

tempo inteiro. Coloco a mochila como objeto principal da apropriação para usá-la 

como referência a essa pressão que nos faz cansar e nos curvar em face das 

dificuldades.  

A foto, tirada no jardim da universidade, espaço que já faz parte do meu 

cotidiano, é montada na mesma moldura da arte original.  
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#11 Amy Winehouse "Back To Black" 

Obviamente, Amy Winehouse não sabia que estava posando para o seu 

último cd em vida. Naquele dia ela tinha acabado de voltar do casamento de uma das 

melhores e mais antigas amigas, estava quatro horas atrasada para o ensaio 

fotográfico e não tinha dormido. As imagens foram registradas na própria casa da 

fotógrafa Mischa Richter e aquele foi o primeiro e o último dia em que elas se viram. 

A imagem diz muito. Amy desengonçada, raquítica, sentada num banco 

comum em frente a uma parede caótica e segurando o pulso com agonia, encarando a 

câmera. Back To Black era essa tristeza sem fim estampada em músicas carregadas de 

raiva, rancor e amor doentio. Sucesso de crítica e de público, fez a imagem de 

Winehouse virar onipresente, tanto em premiações e paradas musicais quanto em 

manchetes de jornais e portais de notícias. 

 

Como a foto é bastante intimista, resolvi mostrar nessa versão própria o 

espaço que usávamos para clicar todas as outras fotos, a cobertura da casa de Adriano, 

meu amigo. Fiz isso sem as luzes e os panos de estúdio. Nada além do espaço como 

ele é. Me conecto com Amy pela pose desajeitada na cadeira e pelo olho delineado, 

sua marca registrada.  



35 
 

 

 

 

#12 Arctic Monkeys "Whatever People Say I Am... That's What I'm 

Not" 

 

O álbum de estréia do Arctic Monkeys foi uma bomba. Primeiro por retratar 

em música o estilo de vida festeiro e inconsequente de milhares de jovens europeus. 

Segundo porque o estilo era legal, as músicas eram pegajosas e o disco em si contava 
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uma história. Nenhum roteiro genial ou fantasioso, só contos de um cotidiano comum, 

porém interessante.  

Retratado na capa está Chris McClure, amigo pessoal da banda que tinha 

acabado de receber setenta libras dos caras para se divertir no restante da noite de 

sábado que sobrava. As críticas surgiram rapidamente. Diziam que a arte incentivava 

as pessoas a fumarem como parte da curtição, mas o Arctic Monkeys se pronunciou 

dizendo que é "bastante evidente pela foto que fumar não está lá fazendo muito bem a 

esse rapaz". 

 

Eu não fumo e bebo pouco. Ainda assim não preciso de muito para ser 

considerado o palhaço do grupo. Boa parte dos meus amigos fumam e geralmente 

estou sóbrio na festa com eles vendo todas as situações constrangedoras acontecerem. 

Por isso intervenho trocando o cigarro por uma língua de sogra nesse remake.  

 

#13 Lauryn Hill "The Miseducation Of Lauryn Hill" 

Lauryn Hill lançou um único disco solo com inéditas. Depois de estourar 

como a voz feminina dos Fuggees, seu nome se propagou naturalmente no eixo Soul 

americano e mundial. The Miseducation of Lauryn Hill mostrava a cantora falando 

honestamente sobre sua vida como mulher negra, passível de preconceitos e questões 

sociais. O sucesso do trabalho colocou Hill a frente de uma geração de mulheres 

rappers e ajudou a colocar o mix entre neo soul e hip-hop na linha de frente da música 

popular.  
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A capa inconfundível mostra o rosto de Hill escavado numa cadeira 

tradicional de colégio, simbolizando a sua não-educação no sentido de não digerir as 

coisas como são e buscar fazer a sua própria revolução, como sugerem as letras da 

tracklist.  

Convidei o amigo desenhista Diogo Navarro para desenhar o meu rosto da 

forma mais tosca possível numa das carteiras da universidade para homenagear o 

disco.  
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#14 The Rolling Stones "Sticky Fingers" 

Explícita, obscena e sem rodeios como o próprio álbum, a capa de Sticky 

Fingers causou bastante estardalhaço quando saiu. No registro, a pélvis de um rapaz 

com jeans apertado, sem cuecas e com o pênis supostamente ereto foi motivo de 

muita polêmica. Tanto é que vários países recusaram a arte de Andy Warhol e a 

trocaram por algo menos chocante para a época.  

 

Como estamos falando de prazer e de Warhol, fissurado pela cultura pop, de 

massa, e por qualquer ícone que se fixe no imaginário coletivo, substituo o pênis por 

uma garrafa de Coca-Cola, provavelmente a minha bebida favorita, posicionada da 

mesma forma dentro do zíper da minha calça.  
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SEÇÃO 3: METAMORFO EM MOSTRA  

3.1 A Exposição 

A exposição aconteceu na galeria Pouso da Palavra, espaço totalmente 

voltado à arte criado como um sonho pelo poeta Damário Dacruz. Reconhecido 

também por seu interesse em música, já que possui um bar que regularmente recebe 

atrações musicais e turistas, o ambiente parecia perfeito para receber as minhas capas. 

A noite de abertura caiu numa sexta-feira, dia 14 de março, onde recebi amigos 

antigos, conhecidos, novos amigos e pessoas que já admirava.  

 Para ambientar a galeria e harmonizar o caráter pessoal da exposição 

selecionei cinqüenta músicas que fazem parte da minha vida, independentemente de 

estarem ilustradas entre as catorze capas escolhidas, e as deixei tocando de fundo na 

intenção de que o evento se tornasse uma espécie de festa. 

As imagens foram distribuídas pelo espaço expositivo organizando um 

percurso que leva em conta enquadramentos e elementos semelhantes, além de 

variedade de cores. As mais vibrantes se alternam com as que são em preto e branco.  

3.2 Interação do Público 

A fim de que o espectador também possa se sentir como o artista e 

participar da recriação de uma capa icônica, um painel com estilização da capa do 

Dark Side Of The Moon do Pink Floyd fica disponível na coluna de entrada da 

mostra. O visitante pode colocar-se à frente do painel e reproduzir a imagem do cartaz 

oficial da exposição, onde o rosto substitui o prisma original e intermedia a 

transformação do feixe branco em diversos feixes coloridos. Dois monitores de 

registro ficam a postos para orientar o visitante e fotografar o seu rosto em frente à 

artwork do ‘Dark Side’. O resultado fica ilustrado na página seguinte: 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Música é uma das formas mais antigas de expressão utilizadas pelo homem. 

Através dela podemos entender melhor a cultura de um povo ou até a personalidade 

de um indivíduo pelo que pratica ou pelos discos que escuta. 

Pense por alguns minutos nas seguintes imagens: um bebê que vai em busca 

de um nota de dólar dentro d'água, um prisma que subdivide as cores em fundo preto 

ou quatro moços atravessando uma faixa de pedestres em fila. Basta se deparar com 

um desses três álbuns por uma única vez para levá-los na memória para sempre e 

todas essas capas são representativas dessa mescla entre as culturas musicais e visuais 

que nos cercam.  

Trabalhar em uma exposição relacionada à riqueza do visual dentro da 

música me provou que sim, os discos ainda estão vivos. Sobreviveram obstáculos 

tecnológicos como as mudanças no próprio suporte, a facilidade de acesso gratuito, a 

internet, a pirataria, a má valorização e tantas outras circunstâncias. A arte presente 

neles já passou muito perto de se perder. Saímos dos 31x31cm do LP para os 12x12 

do CD e a distribuição musical pelo ambiente digital ainda apresenta essas capas em 

tamanhos mínimos, ainda com a opção de nem sequer apresentá-las. O futuro ainda 

pode nos levar a caminhos incertos. O ritual de pegar um disco físico, colocá-lo para 

tocar, retirar o encarte da base e apenas acompanhar em tempo real essa relação entre 

o áudio e o visual está cada vez mais raro e pode se perder completamente em breve.  
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