


PORQUE?
Uma caixa preta registra tudo que acontece 

em uma viagem, e você nunca sabe o que 

está dentro dela. Pensamos que o nome Black 

Box era ideal, uma vez que planejamos viajar 

ao redor do mundo em um motorhome preto 

cheio de todos os tipos de artistas.
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Nossa idéia é unir artistas locais da ilha de 

Florianópolis, uma cidade no Brasil que está se 

tornando um doss principais centros de música, 

esportes e arte no país.

Pretendemos levar nossa cultura e influências 

para diferentes lugares e pessoas, através de 

eventos movidos pelo intercâmbio cultural.

Nosso foco principal será incentivar a cena local 

em cada lugar que visitamos, com música, pintura 

ao vivo e tatuagens de flash realizados pelo Black

Box equipe, e sempre convidando um ou dois 

artistas locais, músicos para participar.

O QUE



O QUE
• Exibição de arte

• Arte de rua

• Evento em hostel

• Flash dia tatuagem

• Conjuntos de DJ

• Pintura ao vivo

• Feira de Artes

• Cinema de viagem

• Workshops (DJ, tatuagem, sorteio)

• Acções sociais

• Artista local convidado





QUEM



ARIVASSA DANKA 
UMBERT

DROCCO SHAKA



ARIVASSA
Nascido em Santa Catarina, reside há 9 anos em 

Florianópolis. Influenciado pela cultura do skate, 

começou a se envolver com arte desde cedo. Essa 

vivencia trouxe a identidade para seu trabalho, 

traços em nankim, e um conceito por trás de cada 

ilustração são características marcantes. 

Formado em design gráfico, com cursos de 

direção de arte e branding pela ESPM, trabalhou 

como direto de arte nas maiores agencias de 

Florianopolis. 

Seu trabalho autoral o levou a fazer trabalhos como 

o encarte do novo album do MV BILL, desenvolver 

marcas solidas, estampas e ilustrações originais. 

Trabalha como designer no Black Joy, uma galeria 

de arte em Florianópolis.



DANKA UMBERT
Olhares que indagam, que se comunicam em silêncio com quem 

os encara – seja nos muros de concreto, no movimento de 

camisas que passeiam pela cidade ou nas telas que colorem os 

ambientes, as diferentes mulheres que o artista plástico Danka 

Umbert retrata possuem esse ponto em comum: O mistério do 

olhar feminino. Intenso como um blues antigo ou leve como a 

brisa do mar, cada retrato conta uma diferente história, sempre 

inspirados pelos sentimentosintensos do artista, em união 

perfeita com sua paixão pela natureza e pelo surf.

Natural de Florianópolis, Santa Catarina, Danka iniciou sua 

trajetória nas telas para depois partir para o graffitti. Aos 26 

anos, já cruzou a ponte de Florianópolis para o mundo, levando 

suas musas inspiradoras para exposições em Novo Hamburgo, 

Indonésia e Japão. Ao longo de sua história, participou de 

vivências com renomados artistas como o catarinense Diego de 

Los Campos e o Inglês John Howard, para o refinamento de sua 

própria técnica de criação: Aquela que vem de dentro da alma, 

usando a intuição como principal guia nas composições.

Suas obras em acrílica sobre tela conquistaram clientes como 

Converse, Wiskey Jameson, Red Bull e LOST. A última exposição 

do artista aconteceu no Black Joy – café e galeria de arte 

localizado na Lagoa da Conceição. Para conhecer mais sobre 

Danka Umbert e sua trajetória,



DROCCO
Danilo Rocco conhecido Drocco, ilustrador e tatuador 

nascido nos arredores de São Paulo, reside atualmente 

em Florianópolis, onde estuda Design na UFSC.

Criador da marca Tropical Disease, seu trabalho consiste 

principalmente de desenhos de preto extremamente 

detalhados, desenhos aplicados à serigrafia e tatuagens.

Tatuador há 3 anos, Drocco ganhou notoriedade por seu 

estilo único e uma mistura de pointillismo, tatuagens de 

linhas finas e tatuagens em preto, atualmente é artista 

residente no Black Joy e no Art Live Lab, os dois únicos 

locais em Florianópolis que são estúdios de tatuagem e 

galerias de arte.



SHAKA
Rodrigo Vellutini é um produtor / DJ, com seu projeto musical 

Shaka que ele tocou em muitos locais, desde Tribaltech, Coala 

Festival e Universo Paralello Festival de casas noturnas famosas 

no Brasil, como Lions Nightclub, Clash Club e muitos outros. 

Compartilhando o palco com artistas como Criolo, Marcelo D2, 

Black Alien, Bexiga 70 e Tom Zé.

Em busca do que o fez começar sua jornada na produção 

musical, ele fundou seu novo projeto solo, Afterclapp, que teve 

sua festa de estréia em Barcelona em setembro.

Ele também se aventurou em design de trilha sonora e ganhou 

e recentemente foi premiado com “Best Soundtrack” pelo MIMPI 

Surf Film Festival na sua seleção musical para o filme “Um Filme 

de Surfe” do diretor Bruno Zanin. E produziu recentemente a 

trilha sonora para o novo anúncio de Layback Beer.

Como DJ, ele é bastante eclético, tocando sets que vão desde o 

Brazilian Beats ao Hip Hop, Breaks, Glitch, Bass Music, Trip Hop 

e até Chillout.



Europa, porque é o único lugar na 

terra que é possível visitar tantas 

culturas diferentes, países e pessoas 

que viajam por terra.

Também é um lugar que valoriza 

movimentos e iniciativas artísticas.

ONDE



ONDE
• Pistas de skate

• Parque e espaços públicos

• Hostel

• Galerias de arte

• Pubs

• Universidade

• Praias

• Estúdio de tatuagem

• Atelier





QUANDO
Durante os meses de verão, enquanto o 

tempo está agradável e quente, os alunos 

estão de férias e as pessoas estão andando 

nas ruas, parques e praias. Também é o 

momento em que os grandes festivais 

culturais acontecem em torno da Europa

DURAÇÃO 80 DIAS



MIDIA
Para que uma marca se conecte com seus jovens 

consumidores, é necessário fazer parte do movimento 

e da cena local em que estão inseridos, uma vez 

que a publicidade regular e os anúncios não são tão 

eficazes quanto um ideal gerado pelos representantes 

da marca. Nesse contexto, as pessoas se relacionam 

e se envolvem com a marca através de experiências 

memoráveis   e ações reais.



MIDIA
Sua marca não só será vista e interagida com 

o público-alvo, mas também terá repercussões 

em grandes mídias digitais e impressas, por 

exemplo.

• g1.com.br

• hypness.com.br

• revistatrip.uol.com.br

• hardcore.uol.com.br

• zupi.com.br

• montanacolors.com

• and others



MIDIA

Vamos documentar cada passo da nossa jornada. 

Uma vez que todo o material gerado será único 

e as pessoas poderão acompanhar e fazer parte 

da nossa viagem, isso gera um conteúdo que será 

vistos não só no Brasil, mas também em todos 

os países que visitamos. Um breve episódio 

será feito para cada destino, e as pessoas serão 

poderão acompanhar nossa viagem através das 

mídias sociais. Também no final de nossa longa 

jornada faremos um pequeno filme com trilhas 

sonoras originais.

• Facebook

• Instagram

• Youtube

• Vimeo

• Soundcloud sets

• Spotfy playlists
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MAIS
INFO
instagram.com/blackboxtour 

instagram.com/arivassa

instagram.com/dankaumbert

instagram.com/droccoart

www.shakamusic.com

  



JOIN US!




