
 1 



NA CAPA
Clémentine Desseaux

DESIGN
Carlos Mossmann

COLABORADORES
Agathe Boudin
Adrian Carrari

Akira
Animous Lynx

Aliona Kononova
Carlos Mossmann

Cesar Perin
Clémentine Desseaux

Davi Bandeira
Gabz 404

Gabriel Franco
Glauber Oliveira

Iago Coimbra
Jenny Dyson Roura

Jottapê Martins
Josh Eskridge
Jojo Jaatinen

Juan Moreno Bianchi
Louisiane Cardoso

Law Tissot
Léa Mazy

Lucie Lubrano
Marsovi

Mauricio Mariano
Miriam

Michele Laurita
Mina abramovic
Nina Gizbrekht
Peyton Knigh
Rodolfo Ruben
Sofia Daguano

Ster Vieira
Tammie Faria Sandri

Valeria Araya
Vicente Lujan
Warley Dias

Williamson Galery at Art Center
Yuri Vilar

AGOSTO 2022

Página 4
CARTA DO EDITOR

Página 6
COVER STORY

CLÉMENTINE DESSEAUX

Página 22
SELF LOVE

VALERIA ARAYA

Página 26
EDITORIAL

LE CHANT, DES CERISES

Página 46
ARTIGO

SER TRANS

Página 54
POESIA
CORPO

Página 56
EDITORIAL
IT'S JUST US

Página 74
EDITORIAL

ABSTRACT BEAUTY

Página 84
MÚSICA

DAVI BANDEIRA

Página 86
ARTE

NARCISO

Página 92
ARTE

MAKING OFF ÈTOILE SAMBA X32 

Página 94
EDITORIAL

REFLECTED CUTOUTS

EDITORIALCONTEÚDO



 3 



4 EDITOR CHEFE
Yellow Magazine

Esta é uma edição que celebra o corpo, todos os tipos 

de corpos. Celebramos as diferenças que nos tornam 

tão iguais, no que é sermos únicos e incomparáveis. 

O corpo é o meio de comunicação capaz de transmitir 

os sentimentos humanos e desvendar a cultura de uma 

sociedade, além de ser reflexo das mudanças sociais 

ocorridas ao longo da história. Nos dias atuais, ele é o 

protagonista do cenário social, tornando-se o maior objeto 

de consumo. Dessa forma, o corpo é considerado um 

instrumento de autoafirmação, transmissor de estilo de vida 

narcisista, tão focado na nossa imagem e na imagem que 

os outros têm de nós, que tende a afastar-nos da realidade.

Os anseios pelo esteticamente belo são originários da 

antiguidade. Na contemporaneidade, o padrão estético 

engloba medidas de ideais atreladas a corpos tonificados, 

há uma verdadeira ditadura da magreza. Em busca da 

silhueta perfeita, os indivíduos submetem-se a inúmeras 

Palavras do Editor
intervenções, desde uma simples dieta até cirurgias plásticas, 

capazes de modificar as características naturais da pessoa.

O corpo diferente, provoca, sutilmente, o surgimento 

da diversidade dando voz aos diferentes que 

precisam ser representados. Sejamos nós a diferença!

O editorial da capa foi estrelado pela modelo francesa 

Clémentine Desseaux. Empresária, líder, ativista, 

cofundadora e presidente do All Womxn Project. 

Nascida de seu desejo de ajudar meninas e mulheres 

a se tornarem indivíduos fortes e empoderados, ela 

criou o AWP para ser uma organização inclusiva, 

fundamentada e bem-sucedida que é hoje.

Estou muito feliz com o crescimento da revista em tão pouco 

tempo e gostaria de agradecer a todos que colaboraram 

para essa edição que na minha opinião, está incrível.

Boa Leitura!

Carlos Mossmann
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describe your style?

Clémentine Desseaux: My style is 
simple, comfortable, quirky, colorful, 
and chic. I also quite like to switch it 
up, I don’t think I have only one style 
to be honest.

Yellow Mag: Who inspires you?

Clémentine Desseaux: The women 
in my life inspire me. The mothers, 
the sisters, the friends, the followers, 
I take pride in experiencing so many 
inspiring women in my life. They all 
bring inspiration to me through their 
lives.

Yellow Mag: Do you think progress 
has been made in fashion and what 
more needs to be done?

Clémentine Desseaux: Fashion 
has made so much progress since I 
first started in the industry 10 years 
ago. Diversity and inclusion are now 
key in a lot of facets of fashion, and 
while there’s still major space for 
improvement, I think it’s safe to say 
that fashion has evolved more than 
ever before. Who we see, how and 
where we see them, the messaging, 
and the way we communicate in 

INTERVIEW

Yellow Mag: First off, can you 
please tell us a bit about your 
background and how you first 
came to work as a model?

Clémentine Desseaux: I was born 
in Toulouse, France. I was raised 
in France, with French parents and 
moved to America on my own at 22 
years old.

I started modeling back in France 
when I was about 19 years old. I was 
in business school and trying to make 
a little cash on the side of an unpaid 
internship. It was a hobby at that 
time and never thought it would be 
anything more. But when I moved 
to Miami in 2011, I got scouted by 
American Apparel and ended up in 
one of their bodysuit campaigns. 
From there an agent reached out to 
offer me a contract. At this time, this 
was my only legal way of working 
in America, so I had to make it work. 
In 2012, I signed with an agency 
in NYC and moved there in 2013. 
From then on, modeling has been 
my full time career. I have since 
started adjacent careers and will 
continue to do so moving forward.

Yellow Mag: How would you 

WRITTEN BY CARLOS MOSSMANN

Clémentine Desseaux is more than a model. She’s a 
businesswoman, a leader, an activist and the co-founder 

and President of All Womxn Project. Born from her 
desire to help girls and womxn become the strong 

and empowered individuals they are meant to be, she 
created and raised AWP to be the inclusive, grounded, 

successful organisation it is today.
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general– everything has changed big 
time over the course of a decade.

Yellow Mag: Looking ahead for 
you personally, how would you like 
to see your career evolve?
Clémentine Desseaux: I would like 
to see myself diversify more and more 
in terms of what I do as a model, but 
also as a business woman. I want to 
have more control and input on what’s 
happening next and jump into more of 
a maker role, in addition to modeling, 
producing and infl uencing. I am 
working on launching my own label 
very soon.

Yellow Mag: If the idea of an “ideal 
beauty” is ever-changing, could 
we ever go back to the days of 
Rubenesque bodies being the most 
desirable?

Clémentine Desseaux: Absolutely. 
Fashion is an eternal circle and I 
think that is very much where we’re 
heading– it’s only a question of when.

Yellow Mag: A tricky subject is 
when plus size infl uencers post a lot 
about being an athlete or happen to 
lose a lot of weight, and some can 
view that as a betrayal of the body 
positive movement or promotion of 
dieting. Is there a delicate balance 
between promoting fi tness/athletics 
and body positivity?

Clémentine Desseaux: Balance is 
life. You can enjoy being a fat woman, 
enjoy eating and the no diet lifestyle, 
while still exercising for your body 
type or your goals. Those goals might 
not be to lose weight, maybe your 
exercising is solely about being active 
and maintaining a healthy mind/body 
balance.

People judge others too damn fast, 
and it’s very sad that anyone would 

be shamed for caring for their body 
however they see fi t. I am very much 
pro inclusion and choice, your body, 
your choice, regardless of how you 
want to use your body. No one 
should be making assumptions and 
judgements based on how you look, 
nor put their expectations on you.

Yellow Mag: True that people are 
quick to tear each other down 
because of something as superfi cial 
as size. Do you ever deal with 
online body shaming and what can 
others do who are experiencing the 
same thing?

Clémentine Desseaux: I really am 
saddened by the brutality and hate I see 

Stylist own 
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online on a lot of other accounts. People 
seem to be unhinged while online, because 
there’s some kind of anonymity and 
distance from the person you’re bullying. 
Somehow they might think it matters less, 
but the truth is cyber bullying is just as bad 
and way more common than we think. It’s 
hard to handle for most people, regardless 
of their status. Being a public person, I 
assumed it came with the territory and I 
was always very mildly affected by it. I am 
also very lucky that I barely have to deal 
with any hate on my platforms. But when 
I do, I don’t tolerate any. Immediately 
deleted and blocked.

Yellow Mag: Is there room in the 
industry for others who are not quite at 
the ‘plus-sized’ level?

Clémentine Desseaux: We call them 
inbetweenies or mid-sized models. I have a 
lot of friends and colleagues who are in this 
category and do very well for themselves. 
Compared to even 5 years ago, I think 
there’s a real demand for that kind of 
representation today.

Yellow Mag: Do you consider yourself 
plus-size? What do you think of the 
term “plus-size?” 

Clémentine Desseaux: Is there another 
term you’d want to use?
I am plus-size, yes. I don’t love or hate 
the term. I also don’t think it matters. Fat, 
curve, plus, whatever you wanna call it.

Yellow Mag: What do you think it is 
about you and your style that attracts 
people?

Clémentine Desseaux: I think it’s my 
vulnerability and my capacity to be raw 
and real with everyone in my community. 
When it comes to style, I think my 
effortless, French girl vibe helps a lot.

Yellow Mag: The plus-size fashion 

industry is also booming. Why do you 
think it’s taken so long for women of 
bigger sizes to really be seen?

Clémentine Desseaux: Acceptance is a 
journey, just like self-love and any inner 
work. It’s taken a very long time for fat 
people to be accepted and tolerated in 
society. We’re still very much living in a 
fat-phobic society. Fat people are shown 
now because we have done studies over 
the past 10 years showing that customers 
want more representation. Most people 
are bigger/fat/curvy. It’s time they get 
addressed and acknowledged.

Yellow Mag: You always read about 
traditional models who are forced to 
look a certain way or lose weight. Have 
agencies, designers, or magazines asked 
that of you?

Clémentine Desseaux: I have never had 
that issue personally, but I know it exists 
in the plus-size industry as well. I have 
heard about a lot of stories though and 
someone, agency or not, trying to control 
anyone’s body is making me sick. Now, 
our industry is based on our appearance 
and size, so it’s normal for agents to inform 
models about the consequences and 
opportunities of weight fluctuation, but 
control shouldn’t be anywhere in an agent/
model relationship.

Yellow Mag: What are your thoughts 
on being called a “real woman”?

Clémentine Desseaux: I think this is so 
archaique and condescendant as well as 
shows a lot of ignorance. I really am not 
a fan, however I understand most people 
say it without any attention of wrong 
doing to me or other women, but I like to 
correct them and offer other ways they can 
describe what they mean. All women are 
real, including skinnier women. Women 
are not defined by curves or any physical 
trait. So it can be insulting and irrelevant.

INTERVIEW
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Yellow Mag: What does it mean to be a 
“real woman”?

Clémentine Desseaux: Absolutely 
nothing. Women just like men are 
multiple, diverse and full of contrasts and 
characteristics that are unique.

Yellow Mag: Your style is always on 
point. I’ve never seen an outfit on you 
that I haven’t liked. Where do you get 
your inspiration from?

Clémentine Desseaux: I honestly just 
think about comfort first and I always buy 
pieces that i like on their own, so I don’t 
really need to overstyle anything, I pull 
whatever and it just works! It’s actually 
easier than people make it seem. I always 
think that someone very comfortable and 
happy in their clothing will look chic and 
confident regardless of what they wear.

Yellow Mag: You’re often considered 
a role model, but who do you look up 
to? Are there pressures to keep up your 
care-free attitude and body- positive 
ideals?

Clémentine Desseaux: I am inspired by 
the women around me, their strength, their 
beauty. The way they empower others and 
themselves, the way they dress and practice 
self-love. The only pressure I really feel is 
the pressure I put on myself to show up for 
myself and others. I kinda am as carefree as 
I seem.

Yellow Mag: What are some tips you 
can give to women with curves on 
starting their own blog and what can 
they expect diving into the plus- sized 
fashion industry?

Clémentine Desseaux: I think they 

should follow their passion above all, 
and always follow their gut feeling. As 
humans and especially females, that’s a very 
powerful tool we have and sometimes we 
don’t listen to enough. However, passion is 
not enough– planning, working and being 
consistent are key. I see a lot of people 
throwing themselves into places and things 
that they don’t belong to because of others.  
That’s never gonna end well. Know 
yourself, be realistic with your skills and 
make a plan. That works for any business.

Yellow Mag: What piece of advice 
would you give younger girls who 
might be struggling with their body 
image, growing up today?

1. Talk to women and other girls about it, 
community grows confidence and helps 
you realize you are not alone.

2. Educate yourself, the truth is, whatever 
you think is gonna ruin your life will not, 
you will find examples of women with the 
same characteristics as you that are very 
successful and happy.

3. Curate your following and online 
activity. Unfollow people who make you 
feel bad and less-than. Follow and learn 
from people that are making you feel good 
and that look like you.

4. Take your time with yourself,you will 
grow stronger, wiser and more beautiful 
each day. Time heals all wounds. 

Yellow Mag: Last but not least, do you 
have a universal styling tip you can 
share with us?
 
Clémentine Desseaux: Happiness is the 
best styling, drop it on anything and you’ll 
shine! 
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Estilo LÉA MAZY
Beleza LUCIE LUBRANO

Modelo NINA GIZBREKHT | Mademoiselle Agency

POR AGATHE BOUDIN

Le 
Chant,

des
Cerises

PARIS |  FRANÇA
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Ser
Trans

POR LOUISIANE CARDOSO

Projeto fotográfico feito, para, com 
e sobre pessoas trans que querem se 

enxergar além dos olhares da sociedade, 
se transformando na representação que 

tanto lhe fizeram falta na vida. 
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Ser
Trans



são tantas outras coisas que podem se costurar com a
transgeneridade. E o Ser Trans é realmente um 
marco de uma vida para aquela pessoa que está 
sendo fotografada. É um rito de passagem. É a 
gente se enxergar e gostar do que está vendo”, diz.

O Ser Trans nasceu em maio de 2020, em 
meio a pandemia, com um lançamento através 
do perfil do projeto no Instagram. Após um 
tempo, ganhou um site com os cliques, que já 
somam 25 ensaios, com as entrevistas na íntegra 
de cada pessoa em português e com tradução 
para o inglês. No início, amigues e conhecidos 
próximos eram fotografados, mas hoje em dia, 
graças a boa repercussão do projeto, o artista 
conta com um banco de dados com formulários 
preenchidos por pessoas trans de vários lugares 
interessadas em fazerem parte do projeto. No 
entanto, o fotógrafo encontra empecilhos 
financeiros para poder realizar este que é um dos 
seus maiores desejos: viajar pelo Brasil e encontrar 
mais narrativas trans para serem compartilhadas. 

“Meu sonho é fazer um acervo gigante. Recebo 
mensagens de outras pessoas trans que falam sobre 
como o projeto foi importante para o próprio 
reconhecimento, para encontrar a identidade delas. 
Nenhuma das pessoas que estão no projeto estão 
ali para serem copiadas. Nenhuma é um espelho, as 
pessoas são reflexos de pequenos reflexos de multi-
fragmentos que cada um de nós temos. E cada vez 
que a gente encontra um desses reflexos a gente 
começa a entender a nossa própria identidade”, reflete. 

Por enquanto, Gabz e a sua equipe - Lau Graef, 
artista transmasculino, estudante de artes visuais e 
ativista autônomo; Luka Machado, travesti, atriz, 
artista visual e ativista; e Morgan Lemens, homem 
negro trans, roteirista, pesquisador e assistente 
de fotografia - conseguiram viajar por algumas 
cidades gaúchas como Bagé, Bento Gonçalves, Rio 
Grande, Santa Maria, Porto Alegre, entre outras, 
para fotografar graças ao Edital “Eu Sou Respeito”, 
promovido pelo Ministério Público com a multa 
paga pelo Santander Cultural devido à censura 
contra a Exposição “Queermuseu – Cartografias 
da Diferença na Arte Brasileira”, em 2017.

“Quero que esse projeto e o que ele significa sigam 
evoluindo. Quero trazer mais pessoas do Brasil 
todo. Esse é um dos meus objetivos. Mas eu queria 
achar formas de ir para diversos lugares. Esse projeto 
é feito por e para pessoas trans, com pessoas trans, 
mas também é muito importante ser incentivado a 
ser usado por pessoas cis, para elas aprenderem a 
respeitar e a ter carinho pela existencia de pessoas 
trans que elas possam encontrar na vida”, explica.  

ARTIGO

Identidade e afeto. São essas as palavras que 
podem definir o que é o projeto Ser Trans, 
segundo Gabz 404, de 31 anos. Porto-alegrense, 
trans não-binário, ativista e multi-artista, ele 
é o idealizador do projeto fotográfico feito, 
para, com e sobre pessoas trans que querem 
se enxergar além dos olhares da sociedade, se 
transformando na representação que tanto lhe 
fizeram falta na vida. Mas, além das imagens 
captadas de pessoas trans, travestis e não-binárias, 
Gabz faz desta série fotográfica um registro de 
histórias que precisam ganhar vozes. Precisam 
ganhar o mundo. Por isso, aproveitando a sua 
facilidade de se comunicar, o geminiano também 
ouve os relatos de cada participante, como modo 
de compartilhar a pluralidade que abrange a 
transgeneridade e inspirar para que outras pessoas 
trans também possam abraçar a sua própria.    

“Ser Trans é um acervo das nossas histórias, de pessoas 
trans e não binárias, em que contamos as nossas 
histórias em primeira pessoa. A nossa voz é um acervo 
que não tem intermediação de pessoas cis no projeto 
e o ensaio fotografico é construindo em parceria com 
a pessoa que está sendo fotografada. Queria que as 
pessoas vissem corpos fora do padrão cis e binário. 
E aí eu entendi que podia reunir o que sabia fazer, 
que era fotografar e conversar com as pessoas”, relata. 

Gabz conta que o projeto nasceu justamente dessa 
falta de informação do que é ser trans na internet, 
enquanto passava pelo seu processo de transição 
de gênero, pois por mais que encontrasse páginas 
que abordassem sobre o assunto, ele relata que 
os conteúdos possuíam, infelizmente, um olhar 
cisgênero e binário, tentando enquandrar pessoas 
trans, novamente, dentro de uma caixinha.

“Quem dita o que é errado, quem dita o que é 
certo? E muitas vezes a gente acaba incorporando 
nessas crenças e a gente não percebe que isso está 
nos machucando e nos matando aos poucos. É 
o sistema quem produz o que é certo e o que é 
errado. É impossível alguém ter nascido no corpo 
errado. É impossível um corpo ser errado”, afirma. 

E foi se aproximando e conversando com outras 
pessoas trans, fora da internet, que começou a 
entender os seus sentimentos e o que precisava 
fazer para exteriorizar tudo o que estava sentindo.

“Eu gosto muito de aprender através de trocas. Aprendo 
conversando, tirando do meu peito e ouvindo as pessoas. 
Ser trans é uma coisa muito geral. Tem tantas pessoas 
trans que são diferentes umas das outras, existem 
tantos recortes, que vão muito além de gênero, como 
sexualidade, idade, raça, escolaridade, trabalho, enfim, 
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que o nosso corpo não é errado é um desses espaços.” 

Em maio de 2022, Gabz pode expor, pela primeira 
vez, o projeto Ser Trans na Noite dos Museus, na 
exposição “Retrato de Família”, no Moinhos de 
Vento - “provavelmente o bairro mais direitista 
de Porto Alegre”, como mesmo cita no post 
publicado no Instagram. Emocionado, ele conta 
que foi “FODA DEMAIS ter corpos trans se amando, 
corpos trans construindo famílias, corpos trans longe 
da mesmíssima história de violência (que fazem parte 
mas não são a totalidade).”  Segundo o artista, os 
planos futuros para o Ser Trans é dar continuidade 
ao projeto, ao lado da sua equipe e, dentro disso, 
encontrar meios para sustentar os seus colegas e 
os custos da produção dos ensaios. Pois, por mais 
que seja recompensador, ainda precisa superar 
os desafios de ser artista independente no Brasil. 

“O projeto cresceu bastante desde o início dele. Depois 
que terminei os últimos ensaios, que foi para o Edital 
que tinha passado, eu tirei um tempo pra pensar no 
projeto. Eu tinha capacidade de continuar, mas é um 
projeto que me exige muito tempo, dedicação e energia 
emocional. Porque eu sou uma pessoa trans lidando 
com outras pessoas trans, eu também absorvo as 
coisas que estou vivenciando. Por ter me afastado um 
pouco, só confirmou que é para eu continuar fazendo 
isso, continuar trabalhando. Mudou a minha vida ter 
outras pessoas trans trabalhando comigo. São pessoas 
que eu amo, que eu admiro e posso ter esta troca. Para 
mim é uma das coisas mais especiais e o projeto ficou 
mais rico com a presença dessas pessoas”, encerra. 

Ser Trans é produzido de forma autônoma por 
pessoas trans e todo o conteúdo é oferecido 
de forma gratuita. Você pode ajudar a manter 
o projeto compartilhando com amigues e 
fazendo um pix para sertransproj@gmail.
com. Para ter acesso exclusivo antecipado a 
todo o conteúdo, assine o Catarse do projeto. 

Fazer esse projeto foi a forma como Gabz 
encontrou de levar carinho para pessoas 
trans, que também podem estar passando 
pelas mesmas questões pelas quais passou no 
passado. Um afeto que não passou pela sua vida 
enquanto passava pela transição de gênero, 
mas que precisava realizar para que o futuro 
desta comunidade não fosse mais doloroso.

“Quando eu estava passando pela minha jornada, 
nada parecia fazer sentido, tudo era doloroso. Eu 
não quero que as pessoas passem pela dor para 
chegar em um lugar legal na vida delas, para serem 
felizes. Quando eu passava por essa dor, eu não 
entendia o porquê. Hoje em dia eu fico feliz que 
tenha transformado tudo isso em um porquê, que 
eu tenha criado alguma coisa dessa dor. E que não 
depende só de mim. Ter essa conexão com essas 
pessoas me deixa muito feliz. Acho que viver é sobre 
isso. Quando a gente pensa na existência humana, 
não parece existir uma explicação. O que faz valer 
a pena, já que estamos aqui, é ter essas conexões. 
De aprendizado, de carinho, de amor”, compartilha. 
 
Um dos seus objetivos, para o projeto, é que as 
pessoas retratadas se sintam mais pertencentes 
a esses corpos durante as fotos, quase como um 
rito. Por isso, a relação com o corpo, a exposição 
dele, é tão importante para o Ser Trans: “Por 
mais que estejamos quebrando esse sistema, ele 
ainda existe. Ainda temos que sair na rua e os 
olhares vão continuar acontecendo. Então temos que 
entender que o problema não é a gente e trabalhar 
muito para, aos poucos, quebrar essas crenças, para 
ao mesmo tempo a gente esteja confortável com o 
corpo que a gente tem. Talvez no futuro as pessoas 
não precisem se sentir obrigadas a fazerem coisas 
para se sentirem confortáveis, mas é sobre encontrar 
o balanço da nossa saúde mental e da nossa luta. O 
nosso existir é sempre político, mas também é muito 
pessoal. A gente tem que cuidar da gente. Lembrar 



52





Photography by Yuri Vilar

POESIA

dilaceram
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voa

até
a próxima
vida.

Corpo
POR TAMMIE FARIA SANDRI
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O POP nacional ganha mais uma grande 
canção para colocar todo mundo para dançar. 
Davi Bandeira divulga em todos os aplicativos 
de música, nesta quinta-feira, a envolvente 
“Praga”. Com referências do início dos anos 
2000, mas com os dois pés em 2022, single 
e clipe abordam o verdadeiro significado 
de “Praga” com grandes referências e muita 
coreografia.

Produzido por Enzo Dicarlo, que já trabalhou 
com nomes como Pabllo Vittar, a canção 
traz uma mistura do synthpop com o rock e 
fala sobre gostar da pessoa errada e acabar 
quebrando a cara. “É uma canção forte para 
gritar e jogar tudo para fora. Ao mesmo tempo 
que fala sobre estar afim de alguém que nunca 
quer nada e rolar um arrependimento pós 
encontro. É uma música sobre ligar o foda-se e 
curtir a vida”, explica o artista.

Já o clipe, dirigido pelo próprio Davi em 
parceria com Rodrigo Frota, ganhador de 
diversos prêmios importantes dentro do cinema 
nacional, brinca literalmente com a ideia 
de uma praga. “A gente abordou os diversos 
significados de praga para trazer a ideia da 
perturbação que a obsessão por um amor que 
não nos faz bem desperta em nós. Usando de 
referência a sensualidade e o misticismo que 
ajudaram a compor essa atmosfera sombria 
do nosso dark pop e a contar a história do 
personagem que utiliza de feitiçaria para alterar 
o humor das pessoas em sua volta e manipular 
a realidade, transformando-os em seus súditos”, 
completa. Ao final, todos entram na dança e 
Davi Bandeira mostra que está pronto para 
ocupar um lugar entre os artistas pop atuais 
com coreografias.

Davi Bandeira
MÚSICA

 Fotografias de: John Felix

reivindica seu lugar no POP nacional com muita coreografia em “Praga”
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“Praga” faz parte do novo álbum do cantor que será 
lançado em novembro. Seus primeiros singles, 
lançados somente em 2022, já contam com mais 
de meio milhão de streams apenas no Spotify.

SOBRE DAVI BANDEIRA
 
Davi Bandeira é natural de Fortaleza e iniciou sua 
carreira profissional como cantor e compositor 
no Cariri cearense em 2016, com o single “Fica 
do Meu Lado”, criado com o produtor cearense 
Anfrísio Rocha. Em 2018, lançou “Ariano”, seu 
primeiro disco, que já soma mais de 2 milhões 
de reproduções nas plataformas digitais e inclui 
o sucesso “Coração”, releitura do clássico do 
cantor, compositor e poeta Dorgival Dantas. Em 
dezembro de 2019, lança seu EP homônimo. 
O projeto conta com quatro faixas; “Seu Boy”, 
“Mais”, “Dói, Mas Passa” e “Chora”. O material 
descrito como mais ‘pop’ apresenta um Davi mais 
maduro e seguro artisticamente. Davi também 
foi um dos indicados na categoria New Artist do 
Prêmio POP Mais 2019, sendo um dos destaques 
em número de votos

A virada de década para Davi começou como artista 
revelação no Rio POPLine Festival, performando 
no Rio de Janeiro, e sua música fazendo parte da 
trilha sonora do The Voice Kids, da Rede Globo. 
Em abril de 2020, alcança o primeiro lugar do 
iTunes BR com o single “Dói, Mas Passa (mesmo)” 
ft. Tchelo Gomez, lista de músicas mais vendidas 
do país. Em 2021, Davi celebra suas origens 
com releituras dos clássicos do forro "Antes que 
Amanheça" e "Planeta de Cores". Em 2022 lançou 
‘Vai Passar’, ‘Me Diz’ e ‘Eu Vou Chorar Dançando’, 
os primeiros singles do seu novo álbum que deve 
ser lançado no segundo semestre.
 

 Fotografias de: John Felix
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POR TAMMIE FARIA SANDRI

Uma demanda. E um universo criativo se expande. Law 
Tissot aceitou o desafio de criar uma história silenciosa 
que explorasse a erotização dos corpos e, ao mesmo 
tempo, transitasse por um contexto de pura brasilidade. 
Logo no nome da obra, a inspiração na "questão carnal 
do carnaval" é revelada pelo artista. Já a história, "é 
inspirada no filme Prometheus, de Ridley Scott, e no artista 
suíço, já falecido, H. R. Giger. Também na tese dos deuses 
astronautas", conta Tissot, sobre essa aventura espacial.

Numa viagem sem palavras, Tissot questiona, de forma 
divertida e inquieta, as forças que atuam sobre os corpos, 
sem deixar de lado sua marca registrada: a estética 
futurista, cyber-punk, pela qual transita com facilidade.
E dessa explosão de energia, cores e pulsões, nasce Ètoile 
Samba X32. 

Os bastidores dessa produção, para a Ortolan Zine Space, 
de Estrasburgo, França, você acompanha a seguir.

De quantos esboços é 
feita uma obra de arte? 

ARTE

Making of de Étoile Samba, de Law Tissot
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