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Palavras do Editor
Não é sempre que alguém consegue testemunhar
uma sonho pessoal verdadeiramente ganhando
vida. Mas, para minha sorte, isso se tornou uma
realidade.
A Yellow Mag começou como uma ideia simples,
morando em algum lugar no hemisfério criativo
do meu cérebro por anos. O pensamento original
era criar uma espécie de portfólio fotográfico
em formato de revista, que mostrasse minhas
habilidades combinadas em fotografia e artes
gráficas, juntamente com meus anos de experiência
na fotografia, artes visuais, design e moda. No
início desse segundo ano pandêmico, conversando
com alguns amigos criativos eu compartilhei o meu
sonho. Durante esta conversa, de repente descobri
que este projeto pessoal serviria a um propósito
maior, além do meu.
Imediatamente após revelar o conceito da Yellow,
houve uma resposta esmagadora de apoio genuíno
desses amigos, que estavam ansiosos para doar seu
tempo e talento para ajudar a dar vida a Yellow.
Refletindo melhor sobre isso, percebi que muitos
desses artistas também se beneficiariam de uma
plataforma criativa para mostrar seu talento e
ganhar exposição. A ideia da Yellow Mag estava se
transformando (bem diante dos meus olhos) em um

portal criativo. Um lugar onde artistas e talentos
diversos poderiam colaborar e fazer networking.
Para esta edição inaugural da Yellow Mag, havia
uma escolha clara para o tema. A beleza natural
das mulheres em todas as formas, características e
dons que as tornam únicas. Quer seja você uma
diva da música, uma Drag Queen, uma musa das
artes, você sempre irá chamar a atenção com suas
diferenças.
Que tipo de mulher é você? O que te define e te
move?
Os editoriais desta edição representam a
feminilidade em muitas interpretações diferentes
porque não há uma maneira única de olhar para
a beleza.
Como Editor Chefe e Diretor de Criação deste
portal, tenho a honra de liderar esta equipe de
colaboradores e artistas que ajudaram coletivamente
a moldar e formar a Yellow. Também estou
particularmente orgulhoso de ajudar na abertura
de mais uma porta para impulsionar muitos
talentos de arte, moda e beleza. Em nome de todos
da equipe Yellow Mag, agradeço o apoio.
Boa leitura!

Carlos Mossmann
EDITOR CHEFE
Yellow Magazine
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A Arte
que morre
de morte
matada
POR YELLOW PHOTOZ
POEMA DE LARISSA MARINHO
Fotografia CARLOS MOSSMANN e GLAUBER OLIVEIRA
Estilo e Beleza CARLOS MOSSMANN
Modelo LARISSA MARINHO

EDITORIAL | CAPA

A Arte que morre de morte
matada
A Arte está em tudo
E ela está em mim
E em um ano de pandemia
Ela passou por maus bocados
A Arte que existe em mim grita
por socorro
A falta de trabalhos desmotiva
o artista
Mas a necessidade de fazer
Arte continua
Muitos projetos são colocados
de lado
Mas muitos são colocados para
frente
Mesmo que em difíceis
condições
A desvalorização do ramo
Força a busca por um novo
ramo
Mas o amor pela Arte segue
gritando
Por muito tempo eu tentei
ignorar esse grito
Mas agora vejo que ele é
invencível
Ao fazer esse trabalho após
meses parada
Posso sentir mais uma vez que
estou renovada
É difícil o caminho
Mas nessa tarde querida
E nunca apagada da minha
memória
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Os sorrisos de todos que estão
comigo
Faz eu me sentir completa
Sentir as árvores e estar lá de
corpo e alma
Junto com pessoas amadas
para um mesmo objetivo...
Arte
Faz eu me sentir completa
E me lembro de como Ela é
necessária
E é por isso que com a maçã na
cabeça e a “pera” no quadril
Eu pude naquele instante
esquecer do meu
autojulgamento
E me sentir bem
Com a arte
eu me senti viva
Porque Arte é isso
É amor
É vida
É beleza
É expressão
É inovação
É cultura
É história
É resistência
É trabalho
É necessária
Infelizmente, in Brazil
A arte é desvalorizada
queimada, rasgada, e pisoteada
In Brazil
A arte é morta de morte
matada

POESIA

Rio Ipixuna
Amazonas
por Tammie Faria Sandri

vôo
terra
água
ar
bater
de asas
no céu
doce
a liberdade
é um
verde
esperança.
@tammiefaria
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Fotografias de @shdambros
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Drag
Como
nasce
uma

Queen
Tonni e ao mesmo tempo Malina,
Malina e ao mesmo tempo Tonni.

ARTE

Uma criança criativa e
arteira. Não conseguia
ficar parado e até hoje
carrega isso consigo. De
Correntina - BA para
Juazeiro do Norte - CE,
onde foi criado desde seu
1º ano de idade, fez nome
enfrentando preconceitos e
ocupando espaços nas mais
diversas artes. Aprendeu a
construir a personalidade
plural
e
empoderada
carregando a arte - e a
purpurina - no peito.
Sempre apaixonado por
arte, já fez das marciais até
as teatrais. No currículo
artístico, começou ainda
quando criança e deu
continuidade aos 13 anos
às aulas de teatro no
Núcleo de Estudos e
Experimentos
Teatrais
(NEET), no Sesc Juazeiro,
tendo participado uma
temporada no Coletivo
Dama Vermelha.
Na dança, sempre gostou
de improvisar coreografias
e, na escola, participava de
tudo que as incluísse.
Na adolescência, foi do
corpo e baile da Associação
Dança Cariri do Alysson
Amancio, tendo feito
do balé e da dança
24 de 76 Yellow Magazine

contemporânea ao circo.
Aos 17 anos, fez um curso
de passarela e aguçou
seu olhar na moda, o que
possibilitou sua aparição
em um editorial no Museu
do Louvre, em Paris, na
França, com o projeto
‘Pelos olhos meus’, da
fotógrafa Beatriz Medeiros.
A Malina surgiu em 2016,
quando teve a possibilidade
de se montar, já para
evento, como hostess de
uma festa. Quem a montou
pela primeira vez foi sua
mãe drag Maya Vandford.
Até hoje não parou. Em
drag, já participou de um
concurso de dublagem, em
que levou o primeiro lugar,
e, em 2017, foi capa da
revista Sertão Transviado.
A id da Malina sempre foi
seu humor, performances
agitadas e perucas com
penteados diferentes, já
que sempre amou cabelos.
Participou
com
suas
produções, como diretor
do concurso Miss Juazeiro
do Norte Earth 2019 e
também da agência All
Model Agency, onde
começou a trabalhar na
área.
Júnior para família, Juinim

para os amigos de infância,
Antônio para quando
a mãe quer falar sério e
Malina para as amigas que
conheceu durante esse
percurso até hoje. “Todas
essas fases, do kung-fu
e judô ao balé e à moda,
acrescentaram no meu
currículo e estética como
drag queen, porque tudo
é experiência e tudo vira
arte, diz.”
A expressão artística é
fonte
inesgotável
de
possibilidades, engana-se
quem pensa o contrário.
Incansável,
sempre
encontra novos caminhos
a explorar. “Recentemente,
comecei com a música
e
sabe,
não
quero
parar. Sempre me vejo
conquistando mais e mais.
Amo ser artista e quero
ser reconhecido como
um,
sendo completo:
cantando,
dançando,
atuando, performando ou
modelando ou tudo isso
junto.”
O futuro? Seguir em
frente, sendo quem é. “Essa
é minha meta: ser Tonni e
Malina aonde quer que eu
vá e esse sou eu. E eu sou a
arte e a arte não para”.

Das artes marciais
às teatrais,
passando pela
dança, dublagem
e passarela, seu
talento chegou a
Paris, em editorial
no Louvre.

Fotografias de Augusto Jon @augustojon
Yellow Magazine
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POR VANESSA EVELIN MOURA MAGALHÃES
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Corpos...
Cada um tem o seu
Depois da alma, o corpo é o nosso bem mais
precioso
Já parou pra prestar atenção nas suas
pernas, as mesmas que te levam a qualquer
lugar que você quiser?
Ou as suas mãos que pegam as coisas pra
ti, que alisam o seu corpo e que tocam nas
pessoas
O seu cabelo, a sua pele, seus olhos
Suas marcas e cada centímetro de você tem
algo que o latim chama de “minutiae”
São os pequenos detalhes que fazem uma
pessoa única e especial
E ainda há quem não goste de si, dá pra
acreditar?
Nesta série de desenhos, quis ilustrar uma
mínima parcela dos diferentes tipos de
pessoas que existem, cada uma com a sua
beleza única e singular, mostrando como
a beleza é algo tão adaptável. Em uma
perspectiva existencial, somos todos iguais
porque somos vida. E o seu corpo... Ele é
o que te torna único e original, então cuide
dele amando a si mesmx todos os dias.
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Cabelo

Crespo

E VIOLÊNCIA RACIAL
POR GIOVANA PONTES

DEPOIMENTO

A maioria das meninas negras sofre a primeira violência
racial através da ridicularização do seu cabelo, chamado de
cabelo bombril, duro, sujo. Lembro que, quando criança,
eu indagava a mim mesma, todos os dias, o motivo de
eu ser vítima de tamanha injustiça. Por que Deus não
havia me dado um cabelo liso, longo e sedoso, para que
eu pudesse pentear e balançar, assim como fazia com as
minhas bonecas, acompanhado, é claro, de olhos azuis que
ficariam lindos na minha pele dourada.
Sonhava balançar o cabelo e com as mãos retirá-lo do
meu rosto. Eu não sabia o que era tamanha liberdade, pois
precisava andar com o cabelo bem preso, com o volume
controlado. Era a forma de demonstrar que eu cuidava da
minha aparência e mantinha bons hábitos de higiene.
Uma vez desejei ter tranças. Vi uma menina negra que as
usava bem longas até o bumbum. Disseram que aquilo era
cabelo kanekalon, que não dava pra lavar direito, que não
era cabelo para uma menina como eu. Então, me deram a
oportunidade de alisar. Eu
tinha apenas nove anos.
Fui levada à casa de uma
mulher que tinha um
cadeira de enxágue na
área de serviço de um
apartamento, onde ela
passava produtos com
cheiro muito forte, que
ardiam a cabeça, mas que
derrubavam
qualquer
volume.
Algumas vezes, após alisar
o cabelo, eu saía de lá com
o couro cabeludo cheio de
feridas. O cheiro ficava no
meu cabelo por dias. Tinha
vergonha que alguém
percebesse aquele cheiro
podre, afinal, eu deveria
parecer a pessoa mais limpa
possível sempre. Uma
menina negra sempre pode
ser chamada de fedida, não
se pode dar motivo nunca.
A mulher que passava o
creme no meu cabelo era
branca, assim como minha mãe. Para mim, elas eram
mulheres livres, tinham a liberdade de ter seus cabelos
livres da dor do pente fino e do cheiro forte de amônia.
De vez em quando, era a minha mãe que passava o produto
nos meus cabelos. Quando a raiz crespa começava aparecer,
nós tínhamos que dar um jeito naquilo. Era os “negrinho”
aparecendo diziam, e era motivo de muita vergonha e
desleixo.
Minha irmã também alisava os cabelos e era assim com
todas as mulheres negras da família do meu pai. Ouvíamos
histórias de mulheres que ficaram carecas por alisar os
cabelos, o que me dava muito medo, mas logo chegaria
a moda das chapinhas. Então, começamos a passar aquele
aparelho quente o mais próximo possível da raiz, acidentes

aconteciam, queimávamos a testa ou a nuca e rezávamos
para que não chovesse quando estávamos na rua.
Quando éramos crianças colocávamos panos no cabelo
para fingir que tínhamos cabelos longos e lisos. As pessoas
me diziam que eu não tinha sorte, que nasci com cabelo
ruim.
Um dia fiz várias trancinhas no meu cabelo. Um primo de
uma amiga achou engraçado, disse que eu estava assumindo
a raça. Na época, achei muito ofensivo. Ele falava em tom
de ironia, não parecia bom ter uma raça, já que a maioria
das pessoas não tinha. Nunca mais trancei o cabelo.
Certa vez me levaram a um salão para cortar o cabelo.
Chegando lá o cabeleireiro disse que não cortava cabelos
crespos. Dá pra imaginar o tamanho da minha decepção.
Eu poderia passar horas contando histórias sobre o meu
cabelo. A dor do racismo começa pelo corpo, mas é pelo
corpo que a resistência também acontece.
Acabei encontrando na internet algumas meninas com
longos cabelos crespos,
de diferentes texturas,
com diferentes penteados.
Tentei lembrar de como
era meu cabelo antes de
alisar, não consegui.
Descobri que algumas
meninas cortavam todo o
cabelo alisado e deixavam
o cabelo natural crescer.
Fui a um salão e a moça
me convenceu a não cortar
todo. Voltei no outro
dia e cortei. Todos na
minha família me olharam
horrorizados. Tive medo
de meu namorado terminar
comigo. Ele não terminou.
Tive vergonha de andar
pela rua, andei de cabeça
baixa, mas meu cabelo foi
crescendo. E ele era tão
lindo.
Uma amiga pediu que eu a
levasse ao mesmo salão em
que fui. Ela também cortou
todo cabelo com química,
saímos juntas de lá admirando uma a outra.
De repente, as pessoas começaram a dizer que meu cabelo
era bonito. Eram outros tempos. Algumas diziam que ele
era bonito porque não era tão duro como os dos outros.
Depois, resolvi trançar o cabelo, disseram que preferiam os
meus cachos.
O meu cabelo passou a ser assunto nos lugares que eu
frequentava. Pediam pra tocar nele, se surpreendiam
ao perceber que ele era macio. Queriam saber como eu
penteava, como eu lavava, diziam que sonhavam em ter
um cabelo como o meu. Às vezes, era dolorido, me sentia
um objeto. Outras vezes, encontrava outras meninas com
o cabelo como o meu. Não as conhecia, mas a gente sorria
e se cumprimentava. Aquele olhar me fortalecia.
Yellow Magazine
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Milla Sampaio:
Bed Thoughts
Cantora, compositora, multitalentosa. Traz a
música no sangue, no verso e na voz. Nessa
entrevista, Milla nos conta um pouco de sua
trajetória
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YM: Você começou a tocar
instrumentos e compor músicas
com que idade? Em que momento
decidiu fazer desse talento profissão?
MS: Meu pai é músico, então desde
criança eu via os instrumentos pela
casa e ouvia as músicas que até hoje
amo tocando no aparelho de som. Isso
sempre me despertou a curiosidade de
fazer parte desse mundo. Aos onze anos,
timidamente, pedi a meus pais que me
colocassem na aula de canto, que até
hoje é meu instrumento principal.
Dois anos depois, ganhei meu primeiro
violão. Foi uma felicidade tão grande.
Eu tocava o tempo todo, trancada no
quarto, tentando aprender os acordes
até que o dedo sangrasse (isso é uma
situação recorrente até hoje). Foi com
esse violão que eu fiz minhas primeiras
composições, com dois acordes apenas,
já em inglês, e assim segui até o fim
do ensino médio. A composição foi
minha forma de lidar com essa época
da minha vida e sinto que, se não
tivesse escrito as coisas que escrevi,
não teria entendido nada sobre mim.
De alguma forma, criar algo novo me
fez entender quem eu era, ao mesmo
tempo em que me tornou a pessoa
que sou hoje. Eu tive a certeza de que
não poderia fazer outra escolha, a não
ser música, ao perceber que eu sou o
resultado do impacto que ela teve (e
tem) na minha vida.
O piano sempre estava por lá, então
eu brincava com ele, mas foi apenas
na faculdade que comecei a estudar
regularmente e achei mais uma paixão.
Infelizmente, ao me deparar com a
imensidão do saber musical teórico,
harmonia, contraponto, história, eu
senti que o que eu escrevia era de
menor significância. Era simplório,
como se perceber que eu “não sabia”
tanto significasse que tudo que eu
tinha a falar era irrelevante. Então,
por três anos eu só absorvi, como
uma esponja. Não escrevi, até que
ano passado me senti tão cheia e, com
o início da pandemia, percebi como
aquele pensamento era errado.
Com tudo aquilo que absorvi durante
os anos em “pausa”, comecei a criar
novamente. O sentimento foi tão

transbordante que, em um período
pequeno de dois meses, escrevi o que
veio a se tornar meu primeiro álbum.
Bed Thoughts é a saturação de tudo
que eu deixei fluir de mim depois
de um período de silêncio. E ele tem
esse nome porque era tanta coisa que
me deixava acordada de madrugada,
imaginando uma infinidade de sons,
de frases e texturas.
YM: Lembra-se da primeira vez
em que subiu num palco? Qual a
sensação? Que idade tinha?
MS: Lembro bem da minha primeira
apresentação solo! Antes, já tinha me
apresentado com outras pessoas na
igreja, mas, com
doze anos, foi a
primeira vez em
que eu subi num
palco
sozinha.
Houve um show
de talentos da
escola em que
eu estudava e
é claro que me
inscrevi. Ensaiei
incansavelmente
(ainda trancada
no quarto) para
cantar
uma
música dificílima.
Olho pra trás e
vejo como fui
pretensiosa em
escolher “Only
hope”, até hoje eu
acho complicado
de cantar essa
música! No final,
deu tudo certo. Eu estava tremendo,
mas o apoio dos colegas tirou a
seriedade do momento e eu consegui
me divertir. Foi ótimo.

SE EU PUDESSE
DESCREVER EM UMA
CENA, É AQUELE MOMENTO
DO FILME EM QUE O
PERSONAGEM PERCEBE
COMO TUDO SE ENCAIXA
(...) E, AGORA SIM,
PODE IR E CUMPRIR O
CHAMADO DELE.

YM: O que a levou a optar pela
carreira de cantora?
MS: Acredito que sempre quis isso,
só de ver os artistas que até hoje amo
se apresentando, criando. Eu queria
aquilo tudo pra mim. Mas acho que
as aulas de música que comecei a
ministrar com apenas quatorze anos

Fotografias de Augusto Jon @augustojon
36 de 76 Yellow Magazine

ENTREVISTA

me mantiveram nesse rumo mesmo
quando eu achava que não tinha o que
era preciso. Nesse sentido, eu devo
muito a meu pai, que me colocou para
ensinar tão cedo, e a minhas alunas,
que de alguma forma se encantaram
com algo vindo de mim e até hoje me
apoiam. A track 10 “Effusive soul” é
dedicada a elas.
YM: Como surgiu a ideia de fazer o
seu primeiro álbum? Foi um projeto
totalmente independente?
MS: Foi tudo de repente. Meu amigo
e produtor Quemuel já tinha me dito
que queria gravar algo meu, mas como
eu não estava escrevendo nada, sempre
dizia que “depois”. Isso foi antes da
pandemia. Até que ele e meu pai
decidiram que iam sim gravar algo meu.
Quemuel me chamou e perguntou o
que eu tinha que poderia ser gravado.
Eu fui literalmente encurralada a voltar
a gravar e escrever! A primeira música
oficialmente lançada foi To Dream
For, que estava guardada há anos e,
com muito empurro, ele produziu e
lançamos como single. A emoção foi
tão grande. Foi tudo tão bom, que
eu voltei a escrever já com foco em
gravar. A ideia primordial era lançar
alguns singles e talvez um EP no final
de 2020, mas, em setembro, vimos que
tinha tanta coisa, que dava pra fazer
um álbum. Assim, nasceu o primeiro
álbum.
YM: Qual sua maior fonte de
inspiração? Na hora de compor
existe algum processo que você
segue?
MS: É muito difícil dizer minha maior
fonte de inspiração. Musicalmente,
em um dia eu vou de Villa-Lobos a
Hozier, de Debussy a Taylor Swift,
de Bach a Joni Mitchell. Literatura e
pintura também estão bem presentes
na minha vida artisticamente. Descobri
que tenho um processo que gosto
mais, gosto de pensar em tudo como
uma totalidade: a harmonia, a melodia,

a letra - normalmente nessa mesma
ordem. A ideia é que cada uma dessas
esferas deve ser boa e completa nela
mesma. Assim, quando junto tudo,
elas se complementam e se combinam,
mas conseguem se sustentar sozinhas
também. Também tenho no bloco
de notas do celular milhões de ideias,
palavras, referências, que quero usar
em próximas músicas. Assim, quando
vou compor, sempre posso ir por lá e
“pescar” algo para a nova composição.
YM: Existe algum momento que
possa definir como o mais marcante
na sua trajetória musical?
MS: Voltar a compor, certamente. Se
eu pudesse descrever em uma cena,
é aquele momento do filme em que
o personagem percebe como tudo se
encaixa, quando ele descobre de onde
ele veio, quando ele avista o objeto
procurado, quando ele descobre a
passagem secreta. Não é o fim do
filme, é só a parte em que ele percebe
como tudo se encaixa e, agora sim,
pode ir e cumprir o chamado dele. Foi
assim que eu me senti. Tudo fez mais
sentido artisticamente, os padrões, as
preferências, a ordem, a liberdade.
YM: Para encerrar, quem é Milla
Sampaio aos olhos da própria Milla
Sampaio?
MS: Bom, me conhecendo como eu
me conheço, extremamente curiosa
e
exorbitantemente
sentimental.
Percebo que costumo ser a pessoa
do intensamente quando se trata de
arte: eu me importo intensamente,
eu estudo intensamente, eu duvido
intensamente, eu sonho intensamente.
Sou basicamente a track 2 “quixotic”.
Sendo crítica, acabo tentando abarcar
o mundo com as mãos e me dando
demais, resultando em um burn out
de meses em meses. Sendo generosa,
sempre dou o máximo em tudo e
amo a ideia de ajudar alguém, mesmo
que só com um sorriso, ou com uma
música.
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POR CESAR PERIN
LONDRES | INGLATERRA

Fotografia e Estilo CESAR PERIN
Modelo ISIS HAAK | Unsigned Models
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Headpiece and Blazer Vintage @iirattic

46 de 76 Yellow Magazine

Yellow Magazine

47 de 76

Dress by @iirattic
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Body Triumph design by @helenachristensen | Shirt by @iitattic
Yellow Magazine

49 de 76

Body Triumph design
| Shirtbyby@iirattic
@iitattic
Body Triumph design by @helenachristensen
| Jeansby @helenachristensen
by @levis | Bomber Jacket
50 de 76 Yellow Magazine

Yellow Magazine

51 de 76

Kolaguary
ARTE

POR JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA FLORES

Tenho com a técnica da colagem uma forte relação,
acredito, por seu potencial lúdico e criativo. Mais do que
uma técnica, eu a considero uma linguagem específica, que
espelha com sintética fidelidade o meu modo essencial de
exercitar a criação.
No entanto, uma relação mais estreita, ao ponto da quase
obsessão que me levou a buscar diferentes conceitos e temas,
só foi possível a partir do final
de 2017, exatamente com a
série aqui representada por
alguns exemplares, à qual
atribuí o título de Kolaguary
–
palavra
inventada,
associando sílabas de termos
originários de diferentes
idiomas, e de inspiração
na sonoridade Guarany,
especialmente na tonicidade
oxítona – e que foi proposta
ao editor da revista como
um possível eco ao tema
desta edição. Kolaguary
busca plasmar um olhar
masculino sobre o mundo
feminino, especialmente nas
condições opressivas vividas
neste mundo, originadas
por concepções patriarcais
milenares, agravadas pelo
consumismo que é a base
e o fim do capitalismo.
Estas colagens possuem
dimensões de 10 x 6 (cm). O
suporte é cartão Paraná, e as
fontes imagéticas foram um
atlas de anatomia humana e animal e um libreto de apoio a
um curso de corte e costura.
Após Kolaguary, sucedeu-se um hiato em minha produção
artística de quase dois anos, rompido pelo início do
isolamento social decorrente da pandemia do Covid-19.
Depois dos primeiros três meses neste contexto, período
que foi dedicado à gravura em relevo, eu mergulhei no
universo da colagem e de lá não saí mais, tendo produzido,
desde então, algumas centenas de trabalhos.
Em tal ponto, quando já vinha amadurecendo o momento
de escrever a partir desta experiência, chega o convite do
Carlos Mossmann para participar da primeira edição da
revista Yellow.mag, o que enseja, além de uma pequena
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mostra imagética, a retomada prazerosa da escrita reflexiva.
Assim, eu agradeço muito pela oportunidade.
Acredito que um produtor deva refletir conceitualmente
sobre o seu fazer, mesmo correndo algum risco de se deparar
com as dificuldades daí decorrentes. Consciente de que neste
espaço não cabem extensas análises sobre procedimentos
técnicos, desejo compartilhar constatações elementares
sobre a colagem e algumas
sementes a respeito de uma
provável filosofia a partir
dessa prática.
A primordial e inarredável
constatação é que a colagem
pressupõe a apropriação de
imagens ou outros materiais
pré-existentes. Dependendo
da escala da apropriação, ela
pode se apresentar como
citação aberta, ou seja, uma
autoria está sendo chamada
para compor outro nexo,
ou, no outro extremo,
como
fragmento
não
identificável, desempenhar
uma função acessória no
todo, como detalhe de forma
compositiva, textura, cor. É
disso que se trata a colagem.
Ela trabalha com o que já é
dado. Não é desenho, mas
tem desenho. Não é pintura,
mas pode ser pictórica.
Trata-se, portanto, de um
terreno movediço e sedutor
que aguarda a criatura que
deseja produzir uma poética a partir de uma caminhada
que é mágica, jogadora, surpreendente. Daí, penso eu, já se
vislumbram traços de uma filosofia da colagem.
Porque, ainda que seja óbvia, a metáfora da colagem
como discurso poético do espelho que reúne fragmentos
em suspensão, em espera por uma captura, pode traçar
um paralelo com as idéias e imagens embrionárias que se
encontram no infinito acervo de uma dimensão amniótica,
quântica, que nos envolve e que nos conecta com uma rede
multidimensional e atemporal, à espera de um gesto. A arte,
não importa a modalidade, é capaz disso, sabe-se. Mas, esta
brevíssima reflexão vem, especificamente, do ‘lugar de fala’
da colagem, que é, por enquanto, o meu ‘habitar poético’.
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CINEMA

Dos filmes de época aos blockbusters:
como os figurinos podem contribuir
para as narrativas cinematográficas?

Foto reprodução: Cena do filme
Pantera Negra, atrizes Lupita Nyong’o
e Letitia Wright

POR MATHEUS PANNEBECKER

Abaixo, cena do filme Mad max, atriz
Megan Gale.

Nós somos aquilo que vestimos. Parece óbvio que as
roupas dizem muito sobre nossa personalidade e sobre o
nosso estilo, mas essa afirmação merece ser reforçada no
cinema. Isso porque é importante entender que figurinos
são muito mais do que elementos pomposos e vistosos
de um filme de época ou, então, um delicioso desfile de
peças que muita gente gostaria de ter em seu guardaroupa. Antes de mais nada, o que os personagens vestem
deve dizer muito sobre eles, sobre seus estados de espírito
ou sobre seus universos. Aguçando o olhar para essa
premissa, você encontrará belíssimas surpresas e detalhes
que fazem a diferença na hora de narrar uma história.
Trago quatro exemplos para ilustrar a importância dos
figurinos no cinema. Começo falando sobre os clássicos
figurinos de “época”, que costumam ser a fórmula perfeita
para conseguir pelo menos uma indicação ao Oscar. Vale
a pena observar o guarda-roupa de A Favorita assinado
pela sempre genial Sandy Powell. Neste filme que remonta
ao período do século XVIII na Inglaterra, as mulheres
vestem apenas peças que misturam tons pretos e brancos,
uma clara metáfora a um tabuleiro de jogo de xadrez,
dada a natureza altamente competitiva e destrutiva que
as protagonistas alimentam na trama. Já os homens usam
perucas imensas e roupas espalhafatosas, composição
que revela o quanto A Favorita quer rir da imaturidade
e da vaidade de homens que, neste longa-metragem do
grego Yorgos Lanthimos, são imensamente inferiores às
mulheres em inteligência e perspicácia.
A mesma Sandy Powell também assina os figurinos do
delicado romance Carol, de Todd Haynes, dessa vez
mergulhando na Nova York dos anos 1950. Impossível
não se deslumbrar com os elegantes figurinos usados
pelas protagonistas, mas a importância é outra: através
deles, Sandy Powell ajuda o diretor a contar uma
história de amor. Vista pelos olhos de uma garota
muito tímida e que só veste tons esverdeados como
Therese (Rooney Mara), Carol Aird (Cate Blanchett)
usa peças que frequentemente trazem detalhes ou uma
predominância vermelha, evocando a paixão que ela
desperta na jovem que acaba de conhecer. Na medida
em que ambas começam a se relacionar afetivamente, os
detalhes desse vermelho surgem em Therese, enquanto
as tonalidades verdes passam a fazer parte do figurino de
Carol. Simbolicamente, as roupas representam a simbiose
que marca tal relação. Já os homens, que repreendem o
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Foto reprodução: Cena do filme Carol, atriz Cate Blanchett

Foto reprodução: Cena do filme A Favorita, atriz Olivia Colman

romance entre as duas, surgem sempre com roupas beges
ou marrons, construindo no imaginário do espectador a
ideia de que, sempre que essas cores surgem em cena, as
protagonistas possivelmente serão repreendidas.
Enquanto Sandy Powell ressignifica o deslumbre dos
figurinos de época ao colocar vários simbolismos neles,
outras figurinistas esbanjam criatividade em diferentes
gêneros cinematográficos. Novamente, trago dois
exemplos. Começo com Jenny Beavan, que ganhou o
Oscar em 2016 por seu trabalho em “Mad Max: Estrada
da Fúria”. Trabalho dificílimo o dela: afinal, como
imaginar as vestimentas de personagens que lutam do
início ao fim em uma corrida deliciosamente tresloucada
e em alta velocidade por quilômetros e mais quilômetros
de areia? A sacada principal é certeira: Beavan foge das
obviedades de filmes pós-apocalípticos e imagina peças
cujas tonalidades quase camuflam os personagens em
meio às dunas ou então dentro dos próprios veículos
em que eles viajam. Tratando-se de um filme apoiado
no sentimento de caça entre os personagens, essa é uma
linguagem impecável para entender um pouco melhor
a natureza de homens e mulheres que estão sempre em
estado de alerta.
Por fim, outra figurinista Oscarizada por seu trabalho em
um filme de natureza mais “fantasiosa” foi Ruth E. Carter,
a primeira negra a se consagrar na respectiva categoria
em quase um século de Oscar pelo blockbuster “Pantera
Negra”. Partindo de um conceito afrofuturístico, ela
imaginou um universo alternativo com inspirações em
tribos africanas intocadas por colonizadores. Foram seis
meses de pré-produção para fazer toda a pesquisa e a
criação dos figurinos, que também não poderiam deixar
de parecer críveis para o universo Marvel de super-heróis
onde Pantera Negra está inserido. Foi um desafio que
ela tirou de letra, criando peças para rainhas, guerreiros,
espiãs, heróis e vilões que, acima de tudo, celebram a
imponência e o orgulho africano. Ou seja, somente
com esse panorama rápido de quatro filmes, já é possível
perceber como podemos sempre garimpar uma gama de
significados em (bons) figurinos e aprender com eles. Isso
faz parte do sempre prazeroso processo de navegar nas
entrelinhas de tudo o que inconscientemente absorvemos
em cada experiência cinematográfica. Tudo comunica
no cinema. Inclusive as roupas. Afinal de contas, assim
como na vida, os personagens são o que vestem.
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Ilustrações
de moda
POR JUSTINE LOFFREDO
PARIS | FRANÇA
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