
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Em uma época em que a grande imprensa molda os 
costumes e os gostos da população, como denunciar 
os problemas presenciados todos os dias sem parecer 
chato e repetitivo? O artista italiano Ivan Manuppelli, 
ou Hurricane Ivan, como ele prefere ser chamado, usa 
a arte como "arma", fala e dá voz a uma geração. 

Desde os 15 anos de idade inspira-se no cenário 
Comix americano o que, há 12 anos, levou-o a 
criar sua própria publicação, a revista "The Artist". 
Recentemente, ela foi transformada na Puck! Magazine 
que reúne artistas da cenário underground do mundo 
todo. As páginas de suas edições estampam uma 
mistura de comics e ilustrações que parecem ir contra 
qualquer conceito de arte pré-estabelecido. 

At a time when the mainstream press shapes the 
customs and tastes of the population, how can 
one denounce problems encountered every day 
without being boring or repetitive? The Italian 
artist Ivan Manuppelli, or Hurricane Ivan as he 
prefers to be called, uses art as a "weapon" and 
gives voice to a generation. 

From the age of 15 he has been inspired by the 
American Comix scene, which brought him to 
create his own publication, the magazine "The 
Artist", 12 years ago. Recently, it was transformed 
into Puck! Magazine, which gathers artists from 
the underground scene from the whole world. The 
pages of its editions mark a mixture of comics and 
illustrations that seem to go against any type of 
pre-established concept of art. 
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[Zupi] Quando você começou a se interessar por arte? 
Acredito que tenha sido logo depois que nasci. Sempre gostei dos personagens dos comerciais que qualquer criança 
acompanha como se fosse um radar. Até onde consigo me lembrar, inventava histórias com esses personagens e as 
misturava com as imagens de filmes antigos de terror, que assistia escondido de meus pais. Depois, em meus rabiscos, 
traduzi essa mistura estranha de influências. O jogo havia começado. 

[Zupi] De onde vem sua inspiração? 
Da estrada. Gosto de observar as pessoas e de exagerar as situações até que se tornem paradoxos. Esse é o porquê das 
minhas histórias se passarem em restaurantes de fast food, bares cheios de pessoas, estações de trem... 
Também há os artistas que eu amo. Gosto daqueles que desenham com traços mais irregulares, que sabem como 
descrever o desconforto e os paradoxos de seu tempo como Otto Dix, Georg Grosz, Francisco Goya; para comics Crumb, 
Wolverton, Jack Davis, Bill Élder; e os italianos Magnus, Bonvi, Jacovitti, Andrea Pazienza. 

Outro artista que contribuiu muito mas, infelizmente, ainda é desconhecido, é o artista de rua Filippo Auti. Ele tem 
uma personalidade forte, um enorme poder de comunicação, suas pinturas e colagens são cheias de cor, com várias 
referências ao expressionismo alemão e à Pop Art, contam a tragédia humana com uma risada exagerada e amarga. Os 
trabalhos dele estão disponíveis em: http://votafrankenstein.blogspot.it/. > 
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[Zupi] When did you become interested in art? 

I believe it was something that was right after I was born. I had always liked the characters of commercials that any 
child watches as if it were a radar. As far as I can remember, I invented stories with these characters and mixed them 
with images from old horror movies, which I watched hidden from my parents. Then in my drawings I would translate 
this strange mixture of influences. The game had begun. 

[Zupi] Where does your inspiration come from? 

The highway. I like watching people and exaggerating situations until they become paradoxical. That's the reason why 
my stories take place in fast food restaurants, bars full of people, train stations... 
There are also the artists I love. I like those that draw with more irregular strokes, who know how to describe the 
discomfort and paradoxes of their time, like Otto Dix, Georg Grosz, Francisco Goya; for comics, Crumb, Wolverton, 
Jack Davis, Bill Elder; and the Italians Magnus, Bonvi, Jacovitti, Andrea Pazienza. 

Another artist who contributes a lot but unfortunately is still unknown is the street artist Filippo Auti. He has a strong 
personality, enormous power of communication, his paintings and collages are full of color, with several references to 
German expressionism and Pop Art, that tell human tragedy with an exaggerated and bitter laugh. His work is available 
at: http://votafrankenstein.blogspot.it. > 
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[Zupi] Podemos ver uma certa veia política em 
seu trabalho. Que mensagem você quer passar 
com sua arte? 
Eu gostaria de falar sobre nossa sociedade sem 
nenhuma intenção moral. É fácil para um autor satírico 
observar as coisas "de um pedestal" e tornar-se uma 
espécie de juiz. Ao contrário disso, gosto de pensar que 
sou um filho da mãe qualquer tão envolvido nas coisas 
que conto como qualquer outro. É por isso que gosto 
de focar na crítica social e evito desenhar caricaturas 
de políticos. A classe política italiana é responsável por 
duas gerações sem futuro. 

Há autores capazes de fazê-lo muito bem, entretanto, 
acho que tenho muito ódio para desenhar políticos e, 
ao mesmo tempo, fazer uma história engraçada. No 
passado tentei e o jogo tornou-se perverso: ao desenhar 
o político, infalivelmente, ele pareceu engraçado. Com 
isso, a atenção dirigiu-se para essa pessoa e não para 
suas atitudes criminosas. 

Em geral, meus personagens são deslocados, 
fracassados. Eles não são totalmente bons. Além de 
canalhas que vivem à margem da lei, também são 
sonhadores que sempre se levantam. 

[Zupi] De onde surgiu a ideia de criar uma revista tão 
inovadora quanto a "The Artist"? 
"The Artist" foi meu primeiro experimento na imprensa 
underground. Já que ninguém queria publicar nossa arte 
tão ingênua, dissemos: "que se dane, faremos o trabalho 
sujo por nós mesmos!". Assim, em 2001, eu e alguns 
amigos criamos uma revista para publicar nosso trabalho. 

Foi quando tudo começou. > 

[Zupi] We can see a certain political vein in your 
work. What message do you want to convey with 
your art? 
I would like to talk about our society without any moral 
intention. It is easy for a satirical author to observe 
things "from a pedestal" and become a type of judge. 
On the contrary, I like to think that I am any schmuck as 
involved as anyone else in the things I talk about. That's 
why I like to focus on social critique and I avoid drawing 
caricatures of politicians. The Italian political class is 
responsible for two generations without a future. 

There are authors capable of doing it very well, however, 
I think I have a lot of hate to draw politicians and at the 
same time make a funny story. In the past I tried and 
the game became perverse: by drawing a politician he 
would unfailingly look funny, which brought attention to 
the person and not his criminal activities. 

In general, my characters are displaced, failures. They 
are not totally good - in addition to scoundrels who live 
at the margin of the law, they are also dreamers who 
always stand up. 

[Zupi] Where did the idea come about to create a 
magazine as innovative as "The Artist"? 
"The Artist" was my first experiment in underground 
press. Since no one wanted to publish our art 
that was so naive, we said: "screw it, we'll do the 
dirty work ourselves!" So in 2001, a few friends 
and I created a magazine to publish our work. 

That's when it all began. > 
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As publicações especializadas em comics, como a Mad 
Magazine, a Frigidaire, Creepy e a Eureka, foram nossas 
inspiradoras. Juntamos diversos artistas em um grande e 
único projeto. Naquelas páginas, passaram meus artistas 
favoritos do mundo inteiro: Osvaldo Cavandoli, Bruno 
Bozzetto, Carlo "Perogatt" Peroni, Paolo Bacilieri, Hunt 
Emerson, Sergio Ponchione, Maurizio Rosenzweig e 
algumas lendas-vivas do cenário underground americano de 
Comix dos anos 60 e 70. Além de cartunistas como Filippo 
Auti, Adrian Bandirali, até mesmo o cantor folk de protesto 
Franco Trincale. 

A ideia era: Tem algo interessante para contar? Bem-vindo 
a bordo! 

[Zupi] Como foi a transição da "The Artist" para a 
Puck! Magazine? 
Depois de tantos anos, eu estava buscando alguma 
mudança. Nesse meio tempo, as coisas mudaram. 
Colaboradores simbólicos e importantes como Filippo Auti 
e Osvaldo Cavandoli deixaram nossa dimensão e alguns 
membros do grupo original abandonaram o projeto. O 
velho navio precisava de uma camada fresca de tinta. 
Então, mudamos o nome da revista para Puck!, que já era 
o nome do mascote (um anão feio e com asas de morcego 
que apareceu em todas as capas da revista) da "The Artist", 
dessa forma a transição não foi tão difícil. Ainda mais que 
Puck! soa melhor, como um soco no estômago. 

[Zupi] Qual é o cenário da arte hoje em dia na Itália? 
As publicações mainstream italianas estão mortas. Elas 
falharam, assim como a classe política. A Itália não tem 
revistas de histórias em quadrinhos, muito menos alguma 
publicação que possa dar voz aos novos autores da nossa 
geração. A maioria dos jornais não publica tirinhas e as 
revistas satíricas fecham antes mesmo de começar. 

Se você não arriscar, inevitavelmente, vai falhar. Não consigo 
imaginar os autores que me inspiraram (e que viveram há 
mais de 30 anos) começando sua carreira nos dias de hoje. 
Provavelmente, eles fariam metade do que fizeram e, na 
outra parte do tempo, estariam trabalhando na merda de um 
call center. 

Atualmente, a Itália tem talentos formidáveis e jovens. Um 
engajamento artístico sério deveria ser capaz de descobri-los 
e cultivá-los, de levantar algum dinheiro e colocar a classe em 
destaque. No entanto, os editores preferem publicar material 
velho de artistas mortos, por exemplo. Artisticamente, 
vivemos no passado. Aqui você reimprime os mortos, você 
cita Dante e celebra o 150° aniversário da unificação dessa 
merda de país. É o declínio do Império Romano. O instigante 
é que as pessoas comuns ainda se interessam pela nossa 
arte. Os artistas não falharam e o público não é mais estúpido 
do que há alguns anos. Os mediadores da arte (produtores, 
editores, curadores) é quem falharam! 

Quando apresento a Puck! nas minhas exibições, sou bem 
acolhido pelo público. Apesar de a mídia tradicional moldar o 
gosto do público, as pessoas ainda estão curiosas. 

É por essa razão que, no futuro, alguém dará uma medalha 
de Honra ao Mérito para o cenário underground italiano 
(Lamette, Inner Space, L'Antitempo, Nixon, Teiera, Made in 
Copernico, Dast Comix, Super Friends, o coletivo de arte de 
Elena Rapa e muitos mais). 

Há eventos maravilhosos como o "Crack Festival" em 
Roma. Todo ano, em junho, as melhores expressões 
artísticas do mundo inteiro se reúnem e criam uma 
comunidade forte e bela. > 

Publications specialized in comics, like Mad Magazine, 
Frigidaire, Creepy and Eureka were our inspirations. We 
gathered several artists in a single and big project. My 
favorite artists in the whole world were on those pages: 
Osvaldo Cavandoli, Bruno Bozzetto, Carlo "Perogatt" 
Peroni, Paolo Bacilieri, Hunt Emerson, Sergio Ponchione, 
Maurizio Rosenzweig and some of the living legends of the 
American Comix underground scene of the '60s and '70s. 
In addition to cartoonists like Filippo Auti, Adrian Bandirali, 
and even the folk protest singer Franco Trincale. 

The idea was: do you have something interesting to tell? 
Welcome aboard! 

[Zupi] How was the transition from "The Artist" to 
Puck! Magazine? 
After so many years, I was searching for a change. In the 
meantime things had changed. Symbolic and important 
collaborators like Filippo Auto and Osvaldo Cavandoli 
left our dimension and some of the members of the 
original group abandoned the project. The old ship 
needed a fresh layer of paint. So we changed the name 
of the magazine to Puck!, which was already the name 
of "The Artist" mascot (an ugly dwarf with bat wings that 
appeared on every magazine cover), so the transition was 
not so difficult. Especially since Puck! sounds better, like 
a punch in the stomach. 

[Zupi] What is the art scene today in Italy like? 

The mainstream Italian publications are dead. They 
failed, like the political class. Italy does not have comic 
magazines, much less a publication that could give voice 
to new authors of our generation. Most newspapers do not 
publish comics and the satirical magazines close before 
they even begin. 

If you don't take a risk you will inevitably fail. I cannot 
imagine the authors who inspired me (and who lived over 
30 years ago) beginning their careers nowadays. They 
would probably do half of what they did and the rest of 
the time they would be working at some shitty call center. 

Currently, Italy has formidable and young talents. A serious 
artistic engagement would be capable of discovering and 
cultivating them, of raising some money and highlighting 
the class. However, editors prefer to publish old material 
by dead artists, for example. Artistically, we live in the past. 
Here you reprint the dead, you cite Dante and celebrate 
the 150th anniversary of this shit country's unification. It is 
the decline of the Roman Empire. What is instigating is that 
common people are still interested in our art. Artists have 
not failed and the public is not more stupid than years ago. 
The mediators of art (producers, editors, curators) are who 
have failed! 

When I present Puck! in my exhibitions, I get an excellent 
reception from the public. Despite the traditional media 
molding the public's taste, people are still curious. 

That's the reason that in the future someone will give 
a medal of honor to the underground Italian scene 
(Lamette, Inner Space, L'Antitempo, Nixon, Teiera, Made 
in Copernico, Dast Comic, Super Friends, Elena Rapa's art 
collective and many more). 

There are wonderful events like the "Crack Festival" in 
Rome. Every year in June, the best artistic expressions 
from the whole world gather and create a strong and 
beautiful community. > 
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[Zupi] Como seu trabalho com as revistas ajuda a 
mudar esse quadro da arte na Itália? 
Acredito que experiências como a Puck! (assim como a 
produção de experimentos similares como o coletivo de 
arte de Elena Rapa, as antologias de Andrea Grieco, ou 
o projeto "A4") são capazes de descrever e documentar 
bem esse cenário underground. Na última edição, a Puck 
Comic Party, com mais de 172 artistas de todo o mundo, 
é quase uma antologia. 

Realmente, gosto de misturar gêneros para conseguir 
provocar e ser provocado. Para mim, é bem divertido 
publicar um autor católico e tradicional como Gino 
Gavioli (mestre italiano da animação) junto a Mike Diana 
e seus desenhos cheios de palavrões e atrocidades. Não 
importa muito de onde os artistas vieram. Há sempre um 
fio condutor entre artistas sinceros. 

[Zupi] Você também é músico. Como e quanto 
você acha que a música influencia suas ilustrações 
e vice-versa? 
Temos um projeto musical — uma banda chamada 
Hamelin: eu escrevo, toco baixo e gaita; Om Sharan 
Salafia escreve a música e toca guitarra; Francesca 
é nossa voz; e Teo Ravelli, também conhecido como 
heavydrum, toca bateria como um louco! 

Quando escrevo para a Hamelin, as coisas são diferentes. 
Se a atmosfera em meus comics é extrema, pesada e 
grotesca, na música, se eu conseguir, prefiro apresentar 
um clima mais ameno e trazer imagens visionárias. 
E quando tenho que realizar alguns trabalhos gráficos 
para a banda (pôsteres, flyers e capas) prefiro fazer 
colagens a desenhar. 

Nosso último álbum o "Niente di Nuovo Tranne le Mosche" 
("Nada Novo, Exceto as Moscas"), talvez seja conceituai. 
Ele está disponível em www.hamelinband.org. 

Há 12 músicas que vão do blues, ao punk, ao rock 
clássico. O clima dessas canções é de uma paralisia 
perturbadora, todos os dias são iguais uns aos outros. Os 
personagens das músicas tentam escapar disso, porém 
acabam voltando para o mesmo lugar. Entretanto, não 
tocamos músicas tristes. Deve haver alguma ironia no 
fundo do poço, afinal. 

[Zupi] Projetos para esse ano? 
Estou trabalhando em novas histórias e em uma nova 
edição da Puck! — uma edição apocalíptica com os 100 
melhores artistas visionários do mundo inteiro. 

[Zupi] Qual conselho você daria àqueles que 
estão começando? 
Conte sobre sua época. Abasteça sua despensa. Aprenda 
a bater e apanhar. 
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[Zupi] How has your work with magazines helped to 
change the art scene in Italy? 
I believe that experiences like Puck! (like the production 
of similar experiments like Elena Rapa's art collective 
or Andrea Grieco's anthologies, or the "A4" project) 
are capable of describing and documenting this 
underground scene. The last edition, Puck Comic Party 
with more than 172 artists from the whole world, is 
almost an anthology. 

I really like to mix genres to be able to provoke and be 
provoked. For me it is very fun to publish a Catholic and 
traditional author like Gino Gavioli (an Italian master of 
animation) with Mike Diana and his drawings full of swear 
words and atrocities. It does not really matter where the 
artists come from. There is always a connecting thread 
between sincere artists. 

You are also a musician. How and how much do you 
think music influences your illustrations, and vice-versa ? 
We have a musical project, a band called Hamelin: I 
write, play the bass and harmonica; Om Sharan Salafia 
writes the music and plays guitar; Francesca is our 
voice; and Teo Ravelli, also known as heavydrum, plays 
drums like a crazy guy! 

When I write for Hamelin, things are different. If the 
atmosphere in my comics is extreme, heavy and 
grotesque, in music I prefer to present a more pleasant 
climate and bring visionary images, if I can. 

And when I have to do some graphic jobs for a band 
(posters, flyers and covers) I prefer to do collages 
and draw. 

Our latest album, "Niente di Nuovo Tranne le Mosche" 
("Nothing New, Except the Flies"), is perhaps 
conceptual. It is available in www.hamelinband.org. 

There are 12 songs that go from blues to punk to classic 
rock. The climate of these songs is from a disturbing 
paralysis, every day is equal to every other. Some 
characters of the songs try to escape this, though they 
end up coming back to the same place. However, we do 
not play sad songs. There must be some kind of irony at 
the bottom of the barrel, after all. 

[Zupi] Do you have projects for this year? 

I am working on new stones and a new edition of Puck! -
an apocalyptic edition with the 100 best visionary artists 
of the whole world. 

[Zupi] What advice would you give to those who are 
starting now? 
Talk about your time. Fill your pantry. Learn how to fight 
and take a beating. A ut
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Text Box
Fonte: Zupi, São Paulo, ano 7,  n. 35, p. 69-79, jun./ June 2013.




