
  

 Um dia acordamos com uma notícia brutal. Um vírus mortal, que 

supostamente surgiu da ingestão da carne de morcego, fazia inúmeras 

vítimas na China. Mas o que parecia história de ficção logo foi fazendo 

vítimas em toda a Europa e num piscar de olhos, chegou ao Brasil.

 Aí veio a ordem, #FiquememCasa, precisamos achatar a curva…

Num primeiro instante nos vimos numa nova rotina que parecia nos 

encher de tempo para todos aquelas tarefas que nunca tivemos tempo 

para realizar. 

Piadas sobre passar as tardes contando os grãos de arroz em cada saco 

começaram a pipocar na internet.

Ah, a internet… Ela virou nossa janela, nossas ruas, estradas, passeios, 

local de trabalho, de estudo e de festas. 

Caixa de Pandemia



  

E por ela também nos chegam as notícias. Os números. Os gráficos. As estatísticas. 

Tudo ignorado pelos negacionistas que, também pela internet, criam e espalham suas fake 

news.

E o Governo? Esse faz tarefa pior que o vírus… Que morram logo os que forem morrer, e sem 

mimimi, pra podermos voltar a cuidar da Economia, dizem…

Mas ficar em casa também trouxe coisas positivas. Surgiu o “Novo Normal”.

Aqui em casa, por exemplo, criamos o hábito de tomar chá. Todas as tardes, em frente ao 

computador para trabalho, informação ou diversão passaram a ser acompanhadas de uma 

caneca de chá. O líquido quente e  calmante parece trazer conforto e aconchego frente a 

dias e notícias tão difíceis.

As redes sociais se encheram de Lives de todos os lugares do mundo. Assisti todas as demos 

e workshops de aquarela e desenho que encontrei disponíveis. Artistas do mundo inteiro 

dividiam seus talentos e sua arte para quem quisesse ver e ouvir. Pintei e desenhei muito.

Mas um dia o papel acabou. As lojas, quando abertas, pouco tinham para reposição, já que o 

material importado quase não chegava, pela escassez dos vôos. E ainda o câmbio do dólar e 

do euro tornava tudo proibitivo.



  

O jeito foi reaproveitar. Recortei e repintei aquarelas 

antigas. Fiz papel artesanal. 

Aqueles saquinhos de chá que eu jogava fora todos os 

dias… Será que poderiam ser aproveitados? Assim, 

comecei a pintar sobre eles. Juntei tudo isso e comecei 

a transformar em pequenos livros de artista. Aliás, será 

que não teria nada sobre Livro de Artista na internet? Foi 

aí que encontrei o curso Dobras de Si, para o qual 

realizo esse projeto.

Caixa Pandemia, então, começou como um “livro-caixa” com colagens de um apanhado do que vivi, 

passei, senti, fiz, comprei, modifiquei, etc. nesse período de isolamento. Tudo junto e costurado. E ele 

(assim como a pandemia) ainda não acabou. Por isso optei por esse formato aberto. Não poderia 

ainda colocar capa e fechar o trabalho. Novas pranchas e novas colagens podem surgir. Até o dia em 

que eu tenha uma nota fiscal de um jantar com os amigos numa pizzaria, ou um bilhete de viagem, ou 

mesmo a foto de um abraço com aqueles que amo, vivos, saudáveis e aglomerados, para encerrar o 

livro e esse capítulo da História.



  

Um pouco do processo caótico de tudo junto e 
misturado

A Primeira
Caixa de Pandemia



  

Uma vez feitas as pranchas, eu quis fazer um pequeno mapa com dicas para me lembrar de onde 

tinham vindo os elementos das colagens.  Algo que sugerisse a origem das coisas que usei durante 

esse período de isolamento.

Esses foram os resultados:



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Essa carta levou impressas as 
frases mais tristes que os 
brasileiros tiveram que ouvir 
durante esse ano de pandemia.



  

Então eu me dei conta de que tinha cartas em pares.  E, cartas em pares são o princípio de 

vários jogos.

Foi assim que a Caixa de Pandemia se tornou um jogo de cartas. Tudo aquilo que me ocupou 

durante o ano pandêmico agora vira passatempo para você, leitor.

Enquanto você combina as cartas em pares, aproveita para relembrar notícias e momentos 

importantes do período e para desvendar um pouco dos meus dias, durante o isolamento.

Protótipo do Jogo, produzido no 
ateliê da artista



  

As cartas do trabalho final foram 
impressas em gráfica

As caixas produzidas artesanalmente no 
ateliê da artista



  

As 3 etapas da produção



  

O Trabalho final 
com tiragem de 05 exemplares assinados

Eliana Bianco – Junho 2021

Acompanha folheto com regras do 
jogo, história do livro e colofão.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22

