




Revista Velvetcore é um projeto independente de site na 

Internet formado em maio de 2020, e lançado oficialmente 

em agosto do mesmo ano, por pessoas comuns e sem 

nenhum patrocinador oficial.

Fruto do isolamento social exigido pela pandemia do Covid-

19, o projeto tem desde o início, o objetivo de contribuir para 

a sobrevivência da cultura underground, seja na música, no 

estilo de vida e nas demais expressões artísticas.

É fato notório que as artes e os artistas foram profundamente 

afetados pela pandemia e também pela absoluta falta de 

apoio dos governos do Brasil e do mundo. Cabe a nós, então, 

contribuir para que a cena siga viva, servindo de meio para 

divulgação e criação de conteúdo.

A cultura underground respira na Velvetcore.



Segundo a enciclopédia colaborativa Wikipédia, cultura 

popular pode ser definida como qualquer manifestação em 

que o povo produz e participa de forma ativa. Esta definição 

cabe à dança, música, festa, literatura, folclore e qualquer 

expressão artística. Aquilo que está em evidência, nós 

rotulamos em inglês de mainstream. O ser humano gosta de 

rotular as coisas.

Classificar tudo faz parte da nossa essência de ser humano. 

Nossa mente é programada para classificar objetos e 

culturas, consciente ou inconscientemente. Esta teoria ficou 

conhecida na década de 1960, por James Duff Brown, mas o 

conceito é quase tão antigo quanto a civilização humana, 

desde Aristóteles na Grécia antiga, quando o próprio 

conhecimento humano era classificado sob as bases 

filosóficas.

De volta à cultura popular, tudo o que está em evidência tem 

amplo espaço na mídia. Mas e o que não está em evidência? 

Onde está?

A cultura popular não nasceu popular. Tudo o que está no 

topo hoje, veio originalmente de algum nicho. O mainstream

de hoje, já foi underground em algum momento de sua 

existência. A criatividade move a humanidade, e a cultura 

respira sempre, estando ou não nas paradas de sucesso. Que 

fique claro: não somos contra o sucesso, mas sabemos que o 

mainstream nunca será para todos. E nem precisa ser.

A Internet foi uma revolução para a contracultura. Se não 

havia espaço para todos, aprendemos a criar novos espaços. 

Sendo um instrumento equalizador ao oferecer condições 

iguais a todos, a Internet serve como agente de 

transformação no relacionamento das artes com seus 

públicos.

Nesse contexto que a Revista Velvetcore foi criada. Queremos 

ser o mainstream do underground. Queremos ser uma 

plataforma transformadora. Queremos ser cultura e estilo de 

vida. Queremos ser representantes dos nichos. Estaremos 

presentes na luta!



Todo o conteúdo da Velvetcore é gratuito e autoral, redigido 

por uma equipe de voluntários ou traduzido de revistas, 

portais e blogs de outros países. Artistas, produtores e 

assessores de imprensa podem contribuir com a curadoria, 

enviando sugestões de matérias gratuitamente pelo próprio 

portal ou e-mail.

Organizado como uma revista digital e online, a Velvetcore é 

dividida em cinco canais de conteúdo: música, agenda de 

shows e eventos, lifestyle, vídeos e podcast.

O canal de Música faz matérias sobre artistas e bandas 

independentes e underground, com ênfase nas culturas do 

rock, hardcore, punk, indie, experimental, metal e hip-hop. Em 

Agenda, vamos catalogar todos os shows e eventos realizados 

no Brasil.

Lifestyle é nosso canal de estilo de vida, com conteúdo aberto 

sobre cultura, cinema, sociedade e política. Em Vídeos, estão 

clipes novos e shows completos. Já em Podcast, 

patrocinamos programas independentes.





Em junho de 2020, foi ao ar o primeiro podcast patrocinado e 

promovido pela Revista Velvetcore: o Cizâniacast.

O dicionário diz que "cizânia" significa falta de harmonia, 

desavença, discórdia. Neste podcast, três caras de meia 

idade discutem aleatoriedades da música, da política e da 

sociedade, com humor duvidoso e comentários ácidos. Tirem 

as crianças da sala.

Episódios de Cizânia são lançados a cada 15 dias em todas 

as plataformas de podcast.

SAIBA MAIS NO SITE OFICIAL:

http://cizaniacast.com.br

http://cizaniacast.com.br/
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