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A revista Tonel surgiu em 2018, a partir de uma chamada aberta aos estudan-

tes de artes visuais da Universidade de São Paulo. O plano inicial era de criar 

uma publicação da graduação que recebesse material de alunos de qualquer 

instituição, como um espaço de diálogo entre os graduandos em artes visuais 

do Brasil – com pretensões ainda de expandir. Foi ficando cada vez mais óbvio 

que realizar essa proposta seria difícil e burocrático, e o esvaziamento do grupo 

seguiu essas descobertas.

Ainda em 2018, levando em conta nossas limitações e vontades, come-

çamos a dar forma para a Tonel, como um projeto que buscava não se limitar à 

produção acadêmica sobre artes. A intenção principal era de criar um suporte 

para reflexões de artistas e interessados em arte, principalmente daqueles que, 

como nós, estivessem em começo de carreira, e também divulgar referências 

e ensaios visuais. Esperávamos também, na melhor das hipóteses, entrar em 

contato com realidades para além do nosso círculo universitário paulistano.

Com essas diretrizes mais ou menos definidas, levamos o projeto para re-

des sociais, publicando durante alguns meses uma coisa ou outra sobre artistas 

e temas que considerávamos importantes, sobretudo, políticos. A frequência foi 

diminuindo, até parar completamente.

1 Caio Bonifácio é artista, professor e pesquisador. Licenciando em Artes Visuais 
pela Universidade de São Paulo, dá aulas de História da Arte no Cursinho Popular Ace-
pusp, participa do Grupo Multidisciplinar de Pesquisa em Arte-educação, coordenado 
pela profª Sumaya Mattar, e é editor da Revista Tonel. caio.vinicius.bonifacio@usp.br
2 Cris Ambrosio. Artista e designer, trabalha em São Paulo. Tem formação em 
Letras e Artes Visuais, ambos na Universidade de São Paulo. Faz parte da organização 
da publicação independente Revista Tonel desde sua fundação em 2018 e atualmente 
é assistente na Coleção Moraes-Barbosa. contato@crisambrosio.com
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Em junho de 2020, no quarto mês de isolamento social, surgiu a ideia 

de retomar a Tonel, mas com meios mais ambiciosos. O grupo tinha aumenta-

do, assim como os recursos práticos disponíveis. Pudemos lançar em julho um 

site próprio, no qual publicamos conteúdos mais extensos, e retomamos nossas 

redes sociais, que agora divulgam o material do site e veiculam outras informa-

ções mais condensadas, como pequenos textos relacionando trabalhos de arte 

com acontecimentos atuais.

Na primeira edição Conflitos, todo o conteúdo foi redigido pelos mem-

bros da organização e na segunda, Ficções, buscamos gradativamente diver-

sificar esse quadro. Abrimos a Seção de Notas, uma micro coluna que recebe 

contribuições de qualquer um que se dispor a enviar sua notinha, como um 

antecedente à chamada aberta que planejamos para a próxima edição. Que-

remos manter conteúdos como textos, vídeos e ensaios visuais relacionados às 

artes e a outras áreas correlatas de forma descomplicada e acessível (dentro do 

possível nos limites da internet), mas agora com o desejo de alcançar qualquer 

pessoa que possua algum interesse em artes, não somente o público de estu-

dantes universitários de arte. O intuito é de criar uma dinâmica com o público 

de caráter de formação livre, fornecendo referências diversas para se pensar a 

arte hoje, sobretudo através da produção realizada fora do circuito hegemônico 

e de pontos pouco explorados da história da arte. 

Fig. 01: Homepage da primeira edição da revista.

54
ED

IÇ
Ã

O
 D

E A
N

IVERSÁ
RIO



Ainda que a Tonel esteja correndo há pouco tempo e ficou restrita ao 

ambiente virtual, pudemos entender um pouco sobre as dinâmicas das redes 

sociais e sobre o trabalho com um projeto que não tem retorno financeiro ime-

diato. Porque também é sobre isso, a Tonel é um trabalho para todos que par-

ticipam, exige um tempo dedicado que não é pago, mas que é dividido com 

os tempos de estudos, trabalhos, descanso e outros projetos pessoais de cada 

membro. Esse problema da dedicação vira um certo desânimo, acentuado pelo 

distanciamento social que inviabiliza a realização, nos espaços físicos, de deba-

tes, palestras, cursos, oficinas, exposições e até comemorações de lançamento 

das edições, assim como as reuniões oficiais de organização da revista, que 

poderiam acontecer seguidas de uma confraternização para aliviar os ânimos.

Desde o lançamentos da edição Conflitos, recebemos vários comentá-

rios elogiosos ao nosso trabalho, assim como algumas críticas construtivas. A 

recepção da Tonel é boa e acreditamos cada vez mais em seu potencial de 

realizar um espaço de livre de formação fora do circuito hegemônico da artes, e 

trabalhamos para isso.

Apesar das forças a contrapelo, seguimos pensando novas formas de 

realizar o projeto nas condições que se nos apresentam – e essa é um dos prós 

de uma revista de formato aberto, a imensa possibilidade de transformação. 

Não sabíamos de início o que seria a Tonel, tudo que rolou foi na experiência, 

e também o futuro do projeto se abre e se desenvolve imprevisívelmente. Uma 

forma estanque não permitiria a participação de pessoas vivas, em constante 

movimento. Hoje, não sabemos como será daqui um mês, se continuaremos 

com a dinâmica das edições, com a frequência quase semanal de produção de 

conteúdos ou com o foco nas redes sociais.

Então, só sabemos que queremos seguir e vamos abrir cada vez mais.

Assinado Tonel, 

uma revista itinerante.
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