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4 EDITOR CHEFE
Yellow Magazine

Sem dúvida nenhuma, a vida no campo é 
muito mais poética e mágica. A começar 
pelo ar puro da natureza ao redor, das frutas 
colhidas direto do pé, do leite fresquinho, 
em resumo no campo tudo é mais VIDA.
Poucos têm o privilegio de conhecer o 
campo, pisar na terra, comer frutas colhidas 
na hora, tomar leite na fonte, se banhar no rio 
admirando a fauna e flora, ouvindo o canto 
dos pássaros. Olhar o mais longe que os seus 
olhos alcançarem e deixar que seus olhos se 
percam no horizonte sem censura prévia. 
Vivemos tempos tenebrosos, de desmatamento 
e escassez, de ganância humana, e, nada melhor 
do que se voltar para toda essa maravilha da 
natureza, da vida saudável do campo valorizando 
e preservando o planeta, esse que é nosso lar.

Palavras do Editor
Os editoriais desta edição representam 
a poesia da vida no campo em muitas 
interpretações diferentes porque não há 
uma maneira única de olhar para a natureza.
O editorial da capa foi estrelado pela modelo 
e digital influencer Isabelle Moreira, pelo 
olhar dos fotógrafos Carlos Mossmann e 
Glauber Oliveira (Yellow Photoz), com 
intervenções do artista Silvan Borer e 
Fashion film do cineasta Fernando Marrera.
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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Fotografia CARLOS MOSSMANN e GLAUBER OLIVEIRA
Ilustrações: SILVAN BORER

Fashion Film: FERNANDO MARRERA
Estilo CARLOS MOSSMANN

Beleza TONNIGO MEZ
Modelo ISABELLE MOREIRA | Joy Management

POR YELLOW PHOTOZ

Demain,
dès 

L’aube
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EDITORIAL | CAPA
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Paul
Flack

BY ADAM PETER HICKS

Paul Flack is a Visual Artist based in Norfolk, 
England. Mainly focussing on collage. Flack has 
produced an extensive portfolio, working with 
an array of talented individuals and brands. In 
this interview, we will explore the past, present 

and future of the creative.  
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‘We’ve only 
just begun’ by 
The Carpenters 
came on the 
radio as I write 
this. 

Now that is art!

Let’s begin at the start, what were some 
fond memories from your childhood that 
inspired you.  
  
I was born in Enfield, North London but 
moved to Norfolk when I was eleven. As we 
had no other family in Norfolk, in the early 
days we’d usually travel back to London at 
weekends to visit grandparents, family friends 
etc but I’d always be excited if we were visiting 
my uncle Ray. Ray was Senior Creative at 
LWT Television at the time and we’d get 
to visit the studios and visit the sets of The 
Muppet Show, Celebrity Squares and such. 
But it was my uncle’s house that fascinated 
me. He had a studio on the top floor of his 
very large gothic Mill Hill townhouse. Ray 
would not hang around much and he’d flirt 
between studio and family chat with a whisky 
in tow. I would loiter outside his studio just 
so he would invite me in so I could look at all 
of his drawings, sketches and badly arranged, 
bizarre selection of wall art. I loved it so 
much. I always remember a black and white 
image on his wall which used to fascinate 
me. I now know it to be ‘Glove Palm Tree’ 
a collaborative photolithograph image by 
Sigmar Polke and Christof Kojhlhöfer. This 
was probably the first time I thought of art as 
an inspiration so I would say I have uncle Ray 
to thank for that.

When working on a project, how do 
you decide on the colour palette and 
composition?

I tend to already have the composition of a 
piece in my head, sometimes lingering for 
goodness knows how long but I try to sketch 
ideas down as soon as an idea pops up. I’ve 
woken up at night before now and roughly 
jotted thoughts down on an envelope or 
sketchbook, I may even re-draw an idea and 
tuck it away for a later date. A lot of my work 
is collage based even though you wouldn’t 
think it. I may come up with a single shape, 
draw it and put it in my craft-box folder. It’s 
basically a folder filled with everything from
odd shapes to colour swatches, drawings, old 
photos, lyrics. Anything which I think I could 
use one day. I sometimes think it would even 
make a great book if collated and displayed 
well.

ARTE

The colour aspect of a project personally 
works in a similar vain. I either know exactly 
what colours I’m going to use and build work 
around them or it can become the hardest 
part of a project and go on for days until I feel 
comfortable.

What other interests does one have? & how 
do these spark ideas within your pieces?

I think my sporting days are over especially 
after a broken leg and asthma attack in recent 
years but I have always been a hoarder of 
books especially reference books from the 60s 
onwards. I immensely enjoy collecting old 
craft annuals, interior and architectural design 
books, and anything else that looks remotely 
odd and interesting. I’ve recently moved 
house and unearthed a fair few boxes of books 
which I thought I had either lost or given to 
charity. Thank goodness I didn’t!! So many 
old 70s & 80s Photographic guides, Wildlife 
annuals, old Readers Digests, Early Terence 
Conran ‘The House Book’s and a particular 
favourite, ‘The book of Bungalows’.
I probably get more inspiration from these 
books than I do actual designers/artists 
themselves for one reason or another. Music is 
also a huge inspiration, from sifting through 
my father’s record collection,
breaking into warehouses as a young raver, to 
eventually working in the industry, for now, 
more than twenty years. If I’m not creating a 
sleeve then you bet I’ll be listening or playing
something to get my creative juices flowing. 

Is there a particular art movement that 
inspires your work? What made you want 
to become an artist or did you fall into the 
role?

I definitely think I have fallen into it, which 
may cause a stir to some but I have always 
been a designer first and foremost albeit a 
self-taught designer who came through the 
print trade rather than art school. I’ve never 
considered myself as an artist to be true but I 
did have a mature taste as a teenager. My uncle 
lived in a high rise and painted for fun and 
sold his work in pubs around North London. 
He kindly gave me an amazing collection of 
art books which I’d lose myself in and found a 
love for the rich colours of Italian artist Enzo 
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Cucchi whilst also enjoying the simplicity of 
the Artist/Designers Enzo Mari and Franco 
Grignani.
Also the way American Maxfield Parrish 
brought to life his saturated tones with almost 
neon highlights. Edvard Munch’s surreal 
landscapes would take me into darker places. 
I would say if you were to look at my work, 
the inspiration from Enzo Mari has hit hard, 
I suppose his work has been instilled in me 
from around the age of fourteen until this 
very day.

What’s the biggest project that you’ve 
worked on to date? 

I haven’t done too many commercial jobs, 
to be honest, but one that sticks in my mind 
was being asked to produce window display 
artworks for ‘River Island’ head branch. 
Oxford Street. I think they were looking for 
a change in direction and it was to fall in with 
their Autumn/Winter collection way back in 
2009. I remember being very nervous up to 
the moment of the reveal. It felt great to see 
my work in such a large format for such a 

large audience.

Would you say that your work is usually 
on a larger scale, and is there a reason for 
this?

I can’t say it’s a decision I take seriously but 
I do tend to gravitate towards a larger scale 
square format. I wonder if this is due to the 
number of years I’ve spent working in the 
music industry. I must say I do envisage my 
work hanging in light open spaces so maybe 
that’s the reason. Saying that a selection of 
my prints are available in varying sizes.

What’s your favourite shade or tone of 
yellow?

That’s tough! is it possible to have a favorable 
tone of yellow??!! If I were to pick one I’d 
worry that I’d hurt the feelings of all the other 
yellow tones. Oh, what the heck, I’ll go full-
on 100% process Acid House.

Finally, what should we be looking out for 
in the future of your works? 

I have quite a few design projects this 
Summer. My first Beer can design!! late to 
the game I know but exciting nonetheless. 
It’s for ‘Dutchess Ales’ a small independent 
brewery in New York state. Also, I have just 
finished the design for the first album on the 
new record label ‘Native Rebel’ run by an old 
friend Matt Smith and Shabaka Hutchings of 
‘Sons of Kemet’ and ‘The Comet is Coming’ 
fame. They have a very talented roster of 
artists already so hopefully I can help them 
achieve the success they desire.

As for my personal projects, I’ve set myself a 
goal to release some new works around the 
Autumn. I don’t think I’m gonna change 
style too much but maybe mix it up a little. 
Maybe leaning more towards collage with 
a more clean, clinical feel. I can’t promise 
that is what will happen but it’s exciting 
nonetheless. Watch this space…

FLACKVISUAL
23 SANDRINGHAM ROAD

NORWICH
NORFOLK NR2 3RY
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POR IVANDA KARIÚ

Elogio da
Liberdade?
“Eu fui à Floresta porque queria viver livre. Eu queria viver profundamente, 

e sugar a própria essência da vida... expurgar tudo o que não fosse vida; e 
não, ao morrer, descobrir que não havia vivido.”

Henry David Thoreau



ARTIGO
Refletir, ou melhor, escrever sobre poéticas do campo 
quase que automaticamente é sentar-se a mesa com 
Thoreau e Emerson para um jantar filosófico sobre os 
caminhos da sociedade, o colapso ambiental, a busca por 
autoconhecimento e a magia de viver em harmonia com 
a natureza. Revisitar campos, vagar entre as florestas, 
escalar montanhas, mergulhar nos rios, escutar os sopros 
do vento é se conhecer. É olhar para a alma através do 
espelho das águas e se enxergar desnudo.
É desnudar-se de agarras, preconceitos, estigmas, 
ganâncias. É se libertar...

LIBERDADE

Conceito abstrato hoje corrompido pelo sistema, que 
nos dita o que é ser livre, que ordena como ser livre. 
Hoje, liberdade significa estar conectado a uma teia 
de consumo. Liberdade é 
conjugação de consumir, 
pois o ideal de ser humano 
é aquele que compra, 
compra, compra, seja 
em fast-foods e/ou fast 
fashion, e que acompanhe 
cada tendência/trend no 
Instagram ou qualquer 
rede antissocial.
Estar conectado a todas 
essas tendências é exercer a 
liberdade... 
Liberdade pautada na 
exploração animal pela 
indústria agropecuária e 
suas ramificações em fast-
foods, na exploração infantil 
e/ou trabalho escravo 
pela indústria da moda 
que condena milhares de 
crianças às situações de 
trabalho compulsório, ou 
na logística antissocial 
das conexões não-reais, 
das relações superficiais e 
vendas de si próprio à rede 
de seguidores. Todos esses 
pacotes são vendidos separadamente – ou não - por 
apenas, adivinhem? 
Sua vida, ou o que ela supostamente deveria ser.
Bem, caro leitor, este artigo não se trata de lhe convencer 
sobre adquirir uma alimentação vegana e/ou saudável, 
ou comprar/trocar peças de roupas em brechós ou sobre 
praticar outras atividades que não se restringem apenas 
à movimentação repetitiva dos dedos sob a tela do 
celular...
Vim lhes escrever sobre o que fere nossa real liberdade, 
aquela que Thoreau narra com tanto afinco, visto que 
“A vida que os homens louvam e consideram bem-sucedida 
é apenas um tipo de vida. Por que havemos de exaltar só um 
tipo de vida em detrimento dos demais?”

Com o avanço tecnológico e capitalista, o campo veio 
sendo tomado por condomínios, as florestas por pastos, 
os rios por esgotos, os alimentos por veneno e a vida pela 
morte. Vivemos sendo empurrados a um modelo de vida 
inconcebível ao Planeta Terra, onde ter, ter, ter é ser e 
deslocar-se disso é loucura ou insanidade.
Numa era em que a verdadeira loucura se encontra 
nessa sociedade miserável que se sustenta sob pilares 
que autossabotam a humanidade, pois somos os únicos 
seres que destruímos nossos lares, envenenamos nossa 
comida, assassinamos nossa mãe Terra, enquanto as 
outras espécies tentam sobreviver ao caos cotidiano que 
causamos.
Conjugo nós, pois muitas vezes consciente ou 
inconscientemente compactuamos para o fim da nossa 
existência, mas claro, que existem exceções e sejamos 
nós aqueles que nadam contra a correnteza. 

Aqueles que se deslocam 
do fluxo urbano, das 
cores cinzentas, do ar 
impuro, causando em cada 
uma de nossas pequenas 
ações um movimento 
revolucionário silencioso, 
em que a natureza é o 
maestro que compõe e 
conduz a melodia, e nós 
somos os instrumentos que 
a música vive. No final 
das contas, a tal apreciada 
liberdade que explano aqui 
é voltar-se para a natureza, 
ver a magnitude de cada 
detalhe, reconhecer que 
a cura que precisamos 
tá aqui, protegida pelos 
nossos ancestrais há mais 
de 500 anos. 
Que essa tal liberdade 
começa em nós, quando 
rompemos com o que 
nos é ditado e regrado e 
seguimos os caminhos 
do coração, quando 
percebemos que a 

sabedoria está diante de nós, na própria mãe natureza, no 
silêncio e na conexão com a mesma onde conseguimos 
ver que afinal de contas, somos um só. Um só organismo 
micro no meio da vastidão de galáxias. 
Que esse artigo traga uma reflexão sobre si e nossas 
ações cotidianas e como elas impactam o nosso meio. 
Que possamos olhar para o campo e ver a beleza que 
a mãe terra tem a nos ofertar, e vendo assim que não é 
necessário deixar a ganância tomar nossas almas, e que 
podemos de uma forma mais simples e verdadeira viver 
em harmonia com a natureza, respeitando cada pequeno 
ser que aqui habita esse planeta. E como diria Thoreau: 
“Não nasci para ser forçado a nada. Respirarei a meu próprio 
modo.”



POESIA

Minha doce 
vida na 
lembrança
A felicidade que 
eu me lembro
Se fora com a 
infância

O que eu deixei 
agora me deixo
Ignoro minha 
própria 
natureza

A cidade 
atordoa
Já não me sinto, 
sou o cinza
A alma retorce 
não sou mais 
um, sou três

Pois vou, 
menina, vou
Vou me 
encontrar com 
Dirceu
Vou encontrar 
meu eu

Eu vou, moça, 
eu vou
Vou para minha 
mata que 
queima no fogo
Que é para 
minha vontade 
mudar
A situação 
encoberta, 
pelo homem a 
cantar

No campo
POR CAMILA LAUAR
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Ilustração por Silvan Borer   
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Uma visão íntima de sua própria ‘Black Mecca’

ENTREVISTA

Kendall
Bessent

POR CARLOS MOSSMANN
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experiência que poderia ser parte do seu 
próprio cotidiano, e é isso que ele ama.
Kendall ama seu povo, ama sua cidade, sua 
comunidade e ama a fotografia. Esses interesses 
e paixões se unem em um único propósito. 
É o que o entusiasma e o emociona. Suas 
fotografias capturam sua cultura e contam 
suas histórias e da sua comunidade “para 
eles mesmos”, como diz. É esse o seu desejo.
 
 Nesta edição, conversamos 
com Kendall para conhecer melhor 
seu trabalho e seu processo de criação.

Yellow: Como você entrou nesse mercado 
tão competitivo 
e cheio de 
talentos? Quais 
são os obstáculos?

Kendall: Eu 
diria que um 
obstáculo, para 
mim, é encontrar 
minha base neste 
setor. Ser tão 
jovem e novo 
na indústria 
é realmente 
intimidante, às 
vezes, porque 
você não sabe 
tudo, todos 
os métodos. 
Vejo meus 
colegas mais 
velhos como 
um exemplo 
que devo seguir.

Yellow: Muitas pessoas com carreiras 
já estabelecidas, ou em formação, são 
atraídas pela fotografia e mudam seus 
caminhos. O que o aproximou dessa 
linguagem? O que o mantém nesse 
caminho como forma de expressão?

Kendall: Ser capaz de criar e contar 
uma história sem palavras. Eu sou uma 

“EU ESCOLHO 
CRIAR UMA ARTE 
QUE CELEBRE A 
FELICIDADE, O 
AMOR E A FORÇA DO 
MEU POVO. SOMOS 
MUITO MAIS DO QUE 
O QUE ESTE PAÍS 
NOS FAZ.”

ENTREVISTA

 O fotógrafo Kendall Bessent, 
nascido em Atlanta, a “Black Mecca”, 
produz arte relacionada ao amor por sua 
cidade natal, e pelas pessoas que vivem lá. 
Embora tenha apenas 20 anos, Kendall 
rapidamente se tornou conhecido no 
mundo da fotografia por seus retratos que 
mostram a realidade cotidiana, a beleza 
e a cultura black. Crescido na Geórgia, 
quando adolescente saía por Atlanta com 
sua mãe e gostava de tirar fotos com seu 
iPhone ou iPad. Foi ela, sua mãe, quem 
primeiro mostrou interesse em seu olhar 
artístico e o presenteou, na adolescência, 
com sua primeira câmera. Mas Kendall 
achou que precisava tentar outras carreiras 
e a câmera ficou parada por dois anos. 
 Foi para a Georgia State 
University tentar a área dos negócios, 
mas, assim que percebeu que teria que 
estudar contabilidade, mudou para o 
direito. Também não durou muito. 
Assim que ouviu seu professor falar o 
quanto o curso seria difícil, ele percebeu 
que, para estudar direito, teria que 
gostar muito. Não hesitou e, no mesmo 
dia, mudou para o curso de fotografia.
 Foi o caminho apontado pelo 
coração que mais se adequou aos seus 
interesses e à razão. Não o curso, mas a 
fotografia. Saiu da faculdade e seguiu 
outro caminho. Decidiu se mudar para 
o Brooklyn e se dedicar à fotografia 
em tempo integral. Desde então tem 
se dedicado a projetos pessoais e vem 
sendo cada vez mais reconhecido 
no meio profissional. Com imagens 
autênticas, seu trabalho segue uma linha 
editorial, artística, muito influenciada 
pela moda. A escolha, como diz ele, é 
sempre levantar pautas da cultura negra 
e mostrar sua beleza de novas maneiras.
 Suas inspirações são amigos 
artistas e aqueles que vieram antes 
no movimento black, além de filmes 
clássicos como Baby Boy, Friday, ou mais 
recentes, como Queen & Slim, onde, da 
primeira vez que assistiu, se identificou 
com uma cena onde o personagem frita 
peixe em uma panela fundida. A cena 
foi composta de forma que criasse uma 
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Fotografias de Kendall Bessent
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ENTREVISTA

pessoa muito quieta e não me envolvo muito 
em conversas. Por isso, adoro ter a capacidade 
de visualizar o que quero dizer e ser capaz de 
transmitir de uma forma que os outros entendam.

Yellow: É claro o enfoque na cultura negra em 
seu trabalho. Como surgiu o termo Black Mecca?

Kendall: O termo Black Mecca é o que eu uso 
para descrever a cidade em que cresci, que é 
Atlanta, na Geórgia. É apenas um lugar de grande 
prosperidade para pessoas como eu. Ser criança 
e presenciar as grandes conquistas dos negros 
realmente me mostrou que o céu é o limite.

Yellow: É triste dizer isso, mas sabemos o quanto o 
racismo ainda é um problema tão presente. Quais foram 
as suas principais dificuldades no início da carreira?

Kendall: Ainda não experimentei o racismo direto no 
mundo da fotografia, provavelmente porque escolhi 
me cercar de pessoas com uma mentalidade semelhante 
à minha. No entanto, no final do dia, crio arte para 
o meu povo. Eu crio para contar a nossa história. 
Então, fecho os ouvidos a qualquer negatividade.

Yellow: Como você vê seu sucesso em 
temas que dão visibilidade à cultura negra 
diante do cenário hostil e violento do país?

Kendall: Eu fiz uma promessa a mim mesmo de que 
não me deixaria envolver por traumas raciais. Acho 
isso muito revoltante às vezes. E escolho criar uma arte 
que celebre a felicidade, o amor e a força do meu povo. 
Somos muito mais do que o que este país nos faz.

Yellow: Qual é o perfil essencial de um fotógrafo? 
Este perfil muda de acordo com a área de fotografia?

Kendall: Criatividade e determinação 
devem ser sinônimos em todas as áreas.

Yellow: Conte-nos alguns de seus 
objetivos fotográficos para o futuro.

Kendall: Meu objetivo é fotografar todos os meus 
ídolos. Tenho um grupo muito dinâmico de pessoas 
com quem quero trabalhar. Além de realmente 
fotografar pessoas, eu realmente quero inspirar 
a geração mais jovem que virá depois de mim 
a buscar as artes e, claro, fazer minha mãe feliz.
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POR ALEXEY PAVLOV

FP
ield

ortraits
SAINT PETERSBURG |  RUSSIA
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Fotografia CAYETANO GONZÁLEZ
Modelos ANA LISA | Blow Models | KHADIM | Two Mgmt Barcelona

Estilo CARA CANO | Assistente ZORAIDA GARCIA
Beleza JORGE ZÚNICA | Assistente BRENDA SARKISSIAN

POR CAYETANO GONZÁLEZ

Agmerican
othic

BARCELONA |  ESPANHA
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ARTE

Os Olhos do Campo 
 Nasci numa pequena cidade afastada de quase tudo, 
perto de uma serra que hora é verde hora é azul. Lugar longe 
onde o estado faz seu fim. Aqui é um mundo pequeno no qual 
me foram dados olhos do campo. Olhos que me fizeram ver a 
vida de uma forma pequena em vários aspectos. Na sua filosofia 
e geograficamente, pois até onde eu lembro, quando era menino, 
imaginava estar numa redoma de vidro e esse era meu jardim. 
 As fronteiras da cidade, da vila ou deste burgo, davam 
sempre em uma cerca. A rua 
topava no verde mato em 
dias de chuva, mas em dias de 
estiagem via-se o amarelado 
alvo do capim pintar o pasto. 
Pegava minha bicicleta e ia o 
mais longe com meus amigos 
e primos, invadíamos terras 
para roubar goiabas e mangas. 
Andava por vários lugares sem 
rumo, pois não havia perigo 
para um menino aventureiro 
e seus amigos com ideias 
descabidas.
 Cresci nesse cenário 
de ruas aconchegantes, casas 
humildes e sorrisos sinceros. 
Pela estrada quando eu andava 
de carro ou ônibus em passeios 
escolares eu via as casinhas e 
vilarejos e achava que minha 
vida já era completa por morar 
na cidade com ruas, tv e rádio. 
Ingenuidade a minha, pois 
mal sabia eu que em qualquer 
grande cidade eu não passaria 
de um menino do interior, 
matuto e jeca, subindo 
as escadas rolantes de um 
shopping com teto de vidro.
 Nos finais de semana eu ia ao sítio de minha bisavó, 
gostava de passar dias dormindo na casa de minhas tias, suas filhas 
e netas que lá viviam. Andava pra lá e pra cá pelos campos de 
plantações, sem hora para voltar. Passava por terras estranhas de 
famílias que eu nem sabia o nome. 
 Eram sítios ou fazendas, um seleiro abandonado ao 
longe, uma casa abandonada perdida no pasto onde boiava o riso 
de uma bruxa, ou uma capela bem longe onde a oração era ouvida. 
Quando a gente é criança enxerga tudo assim, perto e longe, sem 
muitas dificuldades. O campo é nosso reino, o interior é nosso 
lugar. 

 O que eu mais lembro é que havia sempre uma igreja no 
meio de tudo e que começa a vida numa vila. Uma praça ao redor, 
pequena de bancos singelos, onde o povo simples vai se sentando 
para fofocar, ver, namorar e arrumar a vida como ela deve ser.  
 Achava engraçado a forma como as outras crianças de lá 
falavam e desconheciam o que eu conhecia. O sol era uma estrela, 
a lua era um satélite, o arco-íris era um espectro da água e luz, os 
trovões eram o choque entre as massas frias e quentes. Tudo que 

havia no campo para elas era divino, 
para mim era óbvio e lógico. De 
fato, eu era um menino racional, 
mas porque tive o privilégio de 
ter acesso a um saber que eles no 
momento não tinham. 
 A vida no campo para um 
menino tem muitas alegrias e 
memórias que guardarei de uma 
infância repleta de ingenuidade. 
Em mim, sempre havia um sorriso 
de como a vida era pura, não fazia 
ideia alguma de como as pessoas 
no campo viviam, de como elas 
enxergavam esse pingue-pongue 
do asfalto e do barro. 
 Com o tempo, fui crescendo 
e sendo atravessado pelos impasses 
do corpo, da alma, do sexo e da 
crença. Eu já não era tão esperto 
e racional, eu não tinha explicação 
para o que estava acontecendo e o 
que ia acontecer.
 Os olhos do campo não 
sabiam lidar com tantas questões. 
Seguindo a comparação de 
Descartes, minha mente que era 
um lençol branco das lavadeiras do 
ribeirão, agora ganhava bordados, 
rasgados, marcas, amassados.  

 Descobri que a vida no interior ou fora dele tinha sua 
antítese. Meus olhos de campo encontraram cenários novos. 
Fofocas, preconceitos, tabus ainda reinam. Um grande tabu que 
encontrei era sobre como um rapaz do campo podia gostar de 
moda, de vestidos e achar lindo longas saias godê. Logo costurei 
essa idéia. A vida é como um tecido vichy onde as linhas do bem e 
mal, sagrado e profano, alegria e tristeza formam a roupa diária que 
vestimos e não podemos mudar nunca, o aprendizado. 
 A vida é irônica com aqueles que a descobrem de cara sua 
dureza. Eu desejei a paz por muitas vezes, um lugar nesse pequeno 
mundo no qual nasci. Me sentindo deslocado como um pé de 
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Ainda melhor quando se pode comer algo não industrial e feito 
com amor. Perco as contas de quantas vezes invado sem querer e 
querendo, as casas para comer um pedaço de suas vidas. Um gole 
do café e vão histórias.
 Eu aprendi a conviver com a natureza, a terra é tão grande 
e vasta, imagine então a noite e as estrelas num céu cristalino. A 
gente se sente menor ainda, mas como as estrelas estão longe e 
sem querer desmerecer suas grandezas, eu contemplei as árvores 
fincadas nesse chão e crescendo. Imaginei que elas sejam da outro 
mundo por fazerem um trabalho incansável de manter esse mundo 
cruel em ordem. 
 Assim, fui vendo que quem vivia ao meu redor, não estava 
aqui por escolha, pois não escolhemos o lugar onde nascemos. Se 
pudéssemos, que graça teria? O trabalho de todos aqui tem seu 
valor. 
 Nessa jornada me perguntei qual era minha missão, 
várias vezes. Qual era meu deus, deuses, crenças e infernos que me 
aguardariam. Voltava-me às igrejinhas e seus anjinhos, revoltava-
me aos céus sem ter nenhuma resposta. 
 Mas era no campo que estava a resposta o tempo todo. Eu 
devo aproveitar cada passo que eu dou nesse mundo, cada oxigênio 
que eu respiro e cada nascer do sol que posso testemunhar. Pois me 
foi dado um pedaço de chão, pelo meu avô que carrega meu nome, 
filho de minha bisa que comprou essa terra que posso chamar de 
lar. No fim das contas, quando fechamos os olhos, quando nossa 
pele enruga ou quando a vida nos é acidental ou brutalmente 
tirada, é para a terra que vamos, acabamos no fim fazendo parte 
do campo. Meus olhos se voltaram ao campo, meus olhos um dia 
voltarão ao campo. 

feijão em plantação de milho, sem saber qual era minha função ali. 
E a ironia veio aí. Logo na fase adulta, depois de muitas descobertas, 
uma delas de que a redoma de vidro não existia e o jardim que eu 
vivia era uma pequeniníssima fatia do Grande Mundo, eu mudei 
para o campo num sítio a oeste. O sítio onde minha bisavó morava 
e morreu centenária. Aqui eu entrei em contato com meu eu e a 
natureza, os meus antepassados e suas vidas, com o deus, deuses, 
espíritos, lendas e contos. Com o cosmo e com uma face da vida 
nua e crua. 
 Foi aí onde literalmente sentei e olhei para o campo. Não 
o campo rural onde olho daqui de minha varanda. Mas o campo 
que é a passagem da vida.
Limpei um pouco a vista e fitei onde a pupila enxergava até o fim. 
O que mais alguém como eu poderia fazer nesse mundo no qual 
eu fui mais fundo? Às   vezes me sentia o abençoado por tudo que 
vim a ser nesse mundo pequeno, me sentia muitas vezes sozinho. 
Logo não me enganei em achar que era uma dádiva única, havia e 
há muitos como eu, ou quem sabe todos preferem esconder e levar 
a sério o roteiro criado para a vida no interior. Me sentia como 
ovelha perdida.
 É teatral às vezes, a vida no interior, como um folhetim 
escrito por Jorge Amado. Tem risos e lágrimas acompanhadas em 
cada ato que marca nossa vida, choramos de alegria e rimos de 
tristeza. 
 Artistas por natureza também são pensadores ou filósofos, 
nada que se compare a Platão e Aristóteles, mas quando olhamos 
para o campo, quando vemos as plantações, o vento, as nuvens, 
contemplamos a vida e suas questões. Para que e quais motivos 
estamos aqui? 
 A vida afastada diferente das cidades urbanizadas com 
seus sinais, fumaças, buzinas e trânsito, nos dá duas tarefas: viver 
e produzir. É nos dado a honra de termos tempo, mais tempo 
suficiente que os moradores das metrópoles. 
 Tempo de acordar cedo e ver o sol, sentir o cheiro de 
mato com orvalho, ou aquele cheiro de sabão nos lençóis após secar 
no varal. A voz de nossa avó chamando no quintal para lanchar. 
Tempo de chegar cedo à escola ou atrasados com desconto, tempo 
de dormir tarde ou andar na rua sem medo de um assalto. 
 Tive tempo de contemplar minha existência de novo 
e pensar em mim, achando que tudo já estava resolvido quando 
pensei que eu já tinha acertados os pontos sobre mim. O campo nos 
deixa sozinhos, não solitários de falta de companhia, mas sozinhos 
na esfera existencial que perfura o lado, sexual e romântico. 
 A gente olha pro campo e quer tranquilidade, a hipérbole 
do prazer chega a ser manifestada. Nem tudo é carne, prazer, tesão 
ou pornografia. Isso é algo passageiro. Assim como as árvores a 
gente aspira algo concreto, criar raízes. Será que eu posso me casar 
um dia, ter uma família e puxar uma casinha ali no campo? Mas 
quem sabe eu possa ser livre como esses passarinhos que eu vejo de 
galho em galho, sem ter compromisso? 
 No campo, desenvolvi novos hábitos também. Um café é 
sempre bem-vindo em minha boca, não importa a hora, mas gosto 
de ver a mesa posta com aquele bule, bolo e a xícara a me esperar. 
É um momento sagrado e de pausa, um momento em que a gente 
respira e sente o sabor da vida no amargo do café e doce do açúcar. 

ARTE
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POR FERNANDO MARRERA

Sempre gostei de contar histórias e no ímpeto 
de expressar o que sinto e penso, me vejo 
contemplando um mar de ideias todos os dias. 
Algumas delas ganham força para nadar, outras  
por vezes morrem na praia. 

Em meio às ideias que nadaram com força 
rumo à superfície estava a Série Versos, que 
nasceu numa noite de tristeza e contemplação 
em plena pandemia. Sempre fui um garoto 
romântico, apaixonado e com uma coleção de 
amores não correspondidos. Me pareceu, na 
ocasião, uma boa ideia escrever poemas sobre 
sentimentos do passado e expressá-los em 
vídeos poéticos com a participação de modelos, 
atrizes e artistas do meu convívio social.

O primeiro vídeo, chamado “Versos da 
Saudade”,  fala sobre tudo que importa dentro de 
um sentimento que ainda vive e perdura através 
do tempo. Ele fala sobre a saudade, sobre a falta 
das pequenas coisas. Nessa primeira tentativa, 
convidei a atriz Ana Emery para dar vida à 
personagem, o que ela fez de forma brilhante. 
“Me lembrou Amelie Poulain”, diziam alguns 
amigos sobre a atmosfera que o vídeo passou. 
“Você tem que fazer mais vídeos assim”, me 
encorajaram outros. Tudo isso, acompanhado 
de muitos likes e compartilhamentos 
espontâneos pelo Instagram. 

No final, me vi planejando os próximos sem 
saber onde a ideia me levaria. Empolgado com 
os feedbacks que recebia, criei uma unidade 
estética entre os vídeos trazendo o elemento 
da lembrança representado pelo ruído, pela 
película, pela imagem suja de uma câmera 
despretensiosa nas mãos do eu-lírico.

Surgiu então o segundo vídeo, “Versos sobre 
Você”, que levou para a rua uma poesia escrita 
por mim em 2016, num momento em que 

Um relato sobre a 
expressão da Série Versos

CINEMA

 Frame reprodução: Cena do filme Versos da saudade, atriz Ana Emery



Frame reprodução: Cena do 
filme Versos da saudade, atriz Ana 
Emery.
Abaixo, cena do filme versos sobre 
você, modelo Larissa Marinho.

estava vivenciando plenamente as palavras que 
ali foram escritas. Um texto que falava sobre o 
que foi se perdendo, sobre a mudança dos corpos 
rumo ao que naturalmente migrou para um não 
amor, pelo menos não o amor romântico. “Você 
se lembra de mim?, Ou será que foi eu que me 
esqueci de você?” 
Para esse segundo trabalho, convidei a modelo 
Larissa Marinho para compor o ar inocente e 
juvenil que naturalmente marcou o momento em 
que aquelas palavras foram escritas. 

Para alguns pode soar piegas, mas o fato é que 
produzir esses vídeos me trouxe cada vez mais 
conforto e fluidez para contar histórias e abrir 
meus sentimentos em forma de arte. Sou um 
artista ainda em fase de descobertas. Estou me 
transformando todos os dias e ainda busco no 
escuro, com olhos bem abertos, enxergar um 
caminho para me expressar.

Não sei ao certo para onde vou, mas descobri na 
Série Versos uma forma de expressar as narrativas 
românticas represadas dentro de um coração que 
já feriu, já amou e, acima de tudo, se decepcionou. 
Um misto de Jean Pierre Jeunet com Domingos 
de Oliveira, este último, um cineasta brasileiro 
com que me identifico na forma como tenta trazer 
amores e desilusões para as telas.

No momento, estou produzindo o terceiro vídeo 
da série, ainda sem título, com a participação 
da modelo e influencer Isabelle Moreira e que 
abordará o início de uma nova fase. Tudo isso 
me faz refletir sobre a força que as coisas ganham, 
quando as colocamos em prática. Era para ser apenas 
um vídeo, uma poesia, um pequeno conteúdo de 
Instagram. No entanto, o que surgiram foram 
lembranças, sentimentos expressados, palavras não 
ditas, expressão em forma de arte. Uma verdadeira 
válvula de escape para um artista com um coração 
constantemente machucado. Frame reprodução: Cena do filme Versos da saudade, atriz Ana Emery
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