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Sites ‘do balacobaco’ brincam com imagens do passado
Reproduções

CRIADOR do

“alter ego”

Venceslau

Gama, o

colecionador

Rafael Monte

espalha

seus recortes

pela internet

Praça XV e o sebo Gibimania,
na Tijuca, viraram endereços
certeiros para garimpar essas
preciosidades. São enciclopé-
dias antigas, números das re-
vistas “O Cruzeiro”, “Manche-
te” e por aí vai. O material
mais recente de sua coleção,

ele diz, é da década de 1970.
— Uma vez, encontrei uma

revista “Fon-Fon” de 1912. Ou-
tro dia, no Shopping dos Anti-
quários, na (Rua) Siqueira
Campos, comprei um caderno
retangular com fotos de Chico
Buarque, Ronnie Von, Marieta

Severo… Chamava-se “Os fa-
voritos de Edna Carmem”.

Ainda este ano, Rafael e a
poeta Bruna Beber pretendem
lançar um livro pela editora
Barba Negra. A ideia original
era bolar uma graphic novel,
mas agora eles pensam em

● Alice: Recomendo o blog
Autores e Livros, do Eduar-
do Coelho. Lá, ele publica
resenhas, entrevistas, ví-
deos, convites de lança-
mentos e faz um panorama
muito bacana do que está
acontecendo na literatura.

● Bruno: A lourinha Lykke
Li deixou de lado a fofura
que enfeitava suas letras
densas e partiu para um ca-
minho mais sombrio em
“Wounded rhymes”, seu
segundo disco, disponibili-
zado oficialmente na ínte-
gra no Hype Machine, an-
tes do lançamento.

● Carol: Ainda estou bem no
começo, mas já amei o livro
“Só garotos”, em que Patti
Smith escreve sobre sua rela-
ção com Robert Mapplethor-
pe. Uma edição cheia de his-
tórias maravilhosas sobre
música, amor e arte.

● Fabiano: Dois vícios da
semana, tirados do YouTu-
be: Joelma e Banda Calyp-
so cantando “Acelerou” em
inglês, que virou “Accelera-
ted”; e Ray Conniff cantan-
do “É o amor”.

Hoje
• O fotógrafo AC Junior abre a
exposição “Estácio” no Ateliê
da Imagem (Avenida Pasteur
453), às 19h, na animada Sex-
ta Livre da casa da Urca. Du-
rante dez anos, ele clicou cor-
tiços, oficinas de carros e ba-
res com personagens do carna-
val, com um olhar bem diferen-
te das fotos sobre o tema.
• Rio Cabana e Gueto Step fa-
zem dobradinha no Espaço
Acústica, na Praça Tiradentes,
com MPC (Digitaldubs), Pedro
Piu, John Wooles, Raphallus
(Inglaterra), Zuzuka Poderosa,
André Araújo, Rod Correia, Ri-
cardo Estrella, Renato Bastos
e Carla Multedo.
• No Fosfobox, a 7 Day Wee-
kend faz edição “We are
young”, com Sal, Schlaepfer,
Beto Artista, Diogo Strausz e
Larissa V., entre outros.

Amanhã
• O Quinteto Nuclear toca na
abertura do novo Espaço Atem-
poral, um misto de galeria e
ateliê para os artistas Alejan-
dro Castro, Antonio Bokel, Alê
Souto, Bruno Lyra, Joana Ce-
sar, Jonas Aisengart, Marcos
Côrrea, Pedro Sánchez, Peu
Mello e Vagner Donasc. A par-
tir das 19h, na esquina das
ruas do Senado e Riachuelo.
• Veganstep e Fat Is My Bass-
line tocam no Fosfobar, ao la-
do de Fox, Bruno Menescal e
fl3sh Disco, na Helvetica. Em-
baixo, tem os residentes André
Câmara, Tomás Troia e Luise
Fuchloch.

Segunda, 28
• As equipes Digitaldubs e In-
terferência se unem para trazer
dois grandes nomes do reggae
ao Rio: os jamaicanos Anthony
B e Bushman se apresentam
no Espaço Vintage.

FICA A DICA

• A Trust faz edição de carna-
val, no dia 8, com Márcio Ver-
melho, Maurício Lopes e Cau
Lopez, no Pista 3.
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‘S ua conta foi finalizada devi-
do a múltiplas notifica-
ções de infração de
direitos autorais.”

Com essa mensagem seca,
fui avisado pelo YouTube
de que mais de 200 ví-
deos, subidos desde fe-
vereiro de 2005, primei-
ro mês de funciona-
mento do serviço, ha-
viam ido para o vina-
gre. Sem aviso prévio,
sem conversa, sem
recurso. E não foram
deletados apenas os
vídeos com “proble-
mas”. Foram todos, in-
clusive os meus pró-
prios, aqueles sobre os
quais tenho os direitos.

A tolerância proposta
pelo YouTube de até três in-
frações antes do cancelamen-
to irrestrito da conta prevê tam-
bém um aviso prévio a cada uma
delas. Não recebi nenhum. A única in-
formação disponível após o cancela-
mento era o nome da banda inglesa au-
toKratz como responsável por uma des-
sas reclamações. Filmei uma apresenta-
ção da banda numa loja de discos vazia
e, em vez de o vídeo ter sido encarado
como um registro capaz de ampliar o al-
cance daquele show, o resultado foi es-
se. Tentando iluminar o ocorrido, tuitei
o nome dos “culpados” e, no dia seguin-
te, o empresário da banda escreveu, pe-
dindo desculpas, dizendo que não era
culpa deles, que era uma postura do se-
lo que os distribuía e com o qual não
tinham mais nenhuma relação (ainda
que, ao se associar ao selo, tenham,
mesmo que indiretamente, concordado
com a visão do mesmo).

Se até aqui a história toda já não es-
tivesse suficientemente bizarra, piora.

Ao pesquisar, descobri que os outros
dois vídeos que receberam reclama-
ções eram trailers de documentários
da minha própria produtora, feitos sob
encomenda de uma gravadora, que
muito provavelmente ataca qualquer
vídeo que esteja associado ao seu ca-
tálogo. Ou seja, fui punido por divulgar
o meu próprio trabalho, sobre o qual
detenho os direitos autorais.

Em meio às discussões no Ministério
da Cultura e à disputa Creative Com-
mons x Ecad, esse caso serve para ilus-
trar o tamanho da zona cinza da lei de
direitos autorais, no Brasil e no mundo.
O jogo mudou e ninguém parece querer,
ou conseguir, enxergar. Não se trata de
caso isolado, o problema é bem maior.

• Veja vídeos de Lykke Li

•Conheça o som
do Quinteto Nuclear

Nuvens carregadas no YouTube

Levando a vida e
o rango na flauta

Galhofas em sérieS e existisse, Venceslau
Gama seria do balaco-
baco. Um velhote sa-
cudido. Mas a verdade

é que ele nasceu Rafael Mon-
te, criador do alter ego Ven-
ceslau Gama, para publicar na
internet uma enorme varieda-
de de trechos curiosos que
ele seleciona de revistas do
fundo do baú. A internet, nes-
se caso, foi mesmo um estou-
ro: resolveu bem a questão do
anacronismo.

A aptidão de Rafael para
colecionador (ou arqueólo-
go) começou a dar sinais há
duas décadas, quando tinha
12 anos. Ainda criança, ele fu-
xicava sebos em busca de
histórias em quadrinhos, de
preferência protagonizadas
pelo Fantasma ou pelo Man-
drake. Mais tarde, em 2008, a
amiga Isabela Mota o convi-
dou a participar do blog The
Tarnished Angels (http://the
tarnishedangels.blogspot.
com), ao lado de Ismar Tirelli
Neto e Juliana Fausto. A pro-
posta era reunir reclames, fo-
tografias, matérias, receitas e
mais tiras inusitadas. Em ou-
tras palavras, um caderno de
recortes.

Antiquários e sebos são fonte
Hoje, além de ter a casa to-

mada por pilhas e pilhas de re-
vistas, ele alimenta vários si-
tes. Criou o tumblr http://ven
ceslaugama.tumblr.com e o
twitter http://twitter.com/ven
ceslau gama, e colabora para
o blog coletivo de quadrinhos
Chocarrice (http://chocarri
ce.blogspot.com). Como se
não bastasse, ele ainda escre-
ve para o Almanaque da Frio-
leira (http://reibamba.blog
spot.com).

Chocarrice? Frioleira? Poto-
queiro? Essas palavras — que
são, respectivamente, sinôni-
mos de deboche, tolice e men-
tiroso, podem não ser nada
correntes hoje em dia. Mas
por isso mesmo, para Rafael,
são a cereja do bolo.

— O registro é o da galhofa,
para não levar muito a sério —
diz ele.

Rafael se refere a manchetes
como “Gilda e Ester fizeram as
pazes”, “Corpo esbelto e facei-
ro” e “Uma Cinderela tôda
real”. Segundo ele, a feira da

P raia de Ipanema, sábado,
15h. O sol está queimando,
e uma fome comparsa de
uma ressaquinha vem che-

gando. Cansada das tradicionais
gororobas de praia, pego o telefone
e peço um Hareburger, “o melhor
hambúrguer das galáxias”. Eis que
na velocidade da luz (ou quase)
surge Raphael Marques (também
conhecido como Raphael Espa-
cial), tocando uma flauta e contan-
do a cada possível cliente a “aven-
tura cósmica” que é a confecção de
seu hambúrguer vegetariano, no
qual cada ingrediente cumpre um
papel “quase atômico”. Dono de um
marketing divertido e psicodélico,
ele diz que detectou “buracos ne-
gros” na culinária praiana e se lan-
çou na produção do sanduba. O su-
cesso é tanto que o Hareburger tem
site (hareburger.com), Twitter, Fa-
cebook, camiseta e até cartão de fi-
delidade. (Carol Luck) ■
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RAPHAEL ESPACIAL: hambúrguer cósmico

Existem casos de cancelamentos de
contas no Facebook e no Flickr, co-

mo a de um fotógrafo que publi-
cava imagens de bundas clica-

das na praia num álbum cha-
mado “Rio”. Na delicada in-

terpretação do caráter ar-
tístico das fotos versus o
teor supostamente por-
nográfico das imagens
— uma discussão
eterna —, prevaleceu
o bom senso, e a con-
ta foi reativada.

Cada serviço tem
os seu termos de uso
e em cada um desses
casos citados algum

deles foi desrespeita-
do, ao menos em parte.

Se está na regra, faz par-
te do jogo e é necessário

estar atento a esses termos.
O que não está na regra, e

portanto não se sabe onde en-
caixar no jogo, é o estímulo cada

vez maior para que utilizemos as fa-
cilidades da nuvem — o armazenamen-
to remoto de nossos textos, fotos, ví-
deos, mensagens em servidores exter-
nos. Sem uma definição mais clara, e so-
bretudo justa, de direitos e deveres de
cada parte (provedores de serviço,
usuários e detentores de direitos auto-
rais), fica impossível jogar, como às ve-
zes parecem igualmente impossíveis
essas definições. Até lá, espera-se que o
bom senso ainda tenha lugar nas deci-
sões finais.

Quem confia na nuvem para salvar
seus arquivos pode, de uma hora para
outra, descobrir que, devido ao con-
teúdo desses dados, o acesso a todo o
seu próprio conteúdo poderá ser nega-
do. Enquanto nada se resolve, o HD ex-
terno é ainda o melhor amigo do usuá-
rio. (Bruno Natal) ■

criar um almanaque fictício,
com verbetes de mentira, ma-
térias sobre fatos que não
aconteceram, fascículos e
anúncios falsos ou centená-
rios de independência de cida-
des inventadas. Promete ser
uma farra. (Alice Sant’Anna) ■

Indicações do Venceslau
● 1) http://finleys-taste.tumblr.com/
“Esse tumblr tem um jeitão parecido com o
meu. Tem um só tema, que é gastronomia.
Acho bem legal.”

● 2) http://asseztimide.tumblr.com/
“Nesse aqui, o sujeito pega fotos de blogs e
flickrs e faz uma seleção muita boa.”

● 3) http://rrrick.tumblr.com/
“O cara coloca fotos dele, do cachorro dele etc.
Tem uma coisa meio retrô, com temáticas, pin-
ups e até fotos de chimpanzé.”

● 4) http://4tones.tumblr.com/
“Em vez de acompanhar vários tumblrs, dá pra
seguir esse, que é quase uma antologia.”

● 5) http://oldtimereligion.tumblr.com/
“Essa menina tem esse tumblr, só de gif.”

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 fev. 2011, Segundo Caderno, p. 4.




