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Menos adjetivos, mais informação.
Sempre me incomodou a ideia
distorcida que a maioria das
pessoas tem quando se fala em
jornalismo de moda - atire a
primeira pedra aquele que não
pensa logo em matérias vazias
mostrando o closet de dondocas
enfadonhas. E a cada conversa
com um desconhecido, era mais
um monólogo meu tentando
explicar que isso é um grande
equívoco.
A revista Salto Agulha é a junção
de todos esses monólogos,
mostrando que a moda está na
arte, na história, no design, na
literatura, na cultura...
Para a edição especial de estreia,
investigamos o passado de
Maria Boa - a prostituta refinada
que entrou para a história de

Natal; produzimos um editorial
de maquiagem conceitual;
contamos a história de um
alfaiate que exerce a profissão
há mais de meio século;
esmiuçamos a vida da mulher
que inventou a profissão de
editora de moda nos anos 30;
transformamos um astro da
Jovem Guarda em um ícone
do rock e ainda convidamos
escritores para compartilhar suas
memórias nas páginas da revista.

Isso tudo é moda!
E você aí torcendo o nariz e
esperando ler mais uma besteira
sobre “as cores da estação”,
hein?
Aliás, é bom que eu informe
também o que não esperar desta

revista. Não espere afetação,
excesso de adjetivos, o vazio da
falta de informação, nem uma
vitrine para exposição de egos.
Queremos também que esta
seja uma publicação interativa
e aberta a novidades. Para isso
nossos twitters estão bem ao lado
do nome de cada um da equipe.
Esperamos receber críticas,
sugestões, elogios, reclamações,
xingamentos e declarações de
amor, e assim vamos moldando
a revista, deixando-a afinada e
afiada, bem ao gosto do público
que começa a se formar agora.
Vire a página e aprecie sem
moderação!
Gladis Vivane
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Inspirações da edição
Coisas que inspiraram a equipe e
resultaram no trabalho que você
acompanha nas próximas páginas.
As inspirações da edição também
são dicas para os leitores.
Para que a leitura da Salto Agulha
não termine quando você virar a
última pagina.
The Notorious Bettie Page,
filme de 2005, dirigido por
Mary Harron, traz
Gretchen Mol no papel
da pin-up mais famosa de
todos os tempos. Não pode
faltar na videoteca de quem
curte a estética retrô das
pin-ups.

DV.: Autobiografia di
Diana Vreeland, editora
Novecento, Palermo –
1999. O livro foi o ponto
de partida para o artigo
sobre Diana Vreeland, e o
ensaio inspirado na primeira
editora de moda da história.

Aladdin Sane e PinUps, dois grandes álbuns de David Bowie,
foram a trilha sonora dos ensaios. Além disso, a famosa
foto da capa de Aladdin Sane ganhou uma nova versão nas
páginas da revista.

O broche Ruby Lips, jóia de
Salvador Dalí, foi a inspiração
para a maquiagem surrealista
no ensaio que começa na
página 15. Pouca gente sabe
que o mestre do surrealismo foi
também um exímio joalheiro.
O editorial da maquiagem
artística traz ainda releituras do
Dadaísmo, Cubismo, Pop Art e
Op Art.

Marlene Dietrich traduz
como ninguém a moda
dos anos 40. A pesquisa
de figurino para o ensaio
inspirado em Diana
Vreeland incluiu vários
filmes da diva Dietrich.

O livro Papiers a La
Mode traz o trabalho da
artista belga Isabelle de
Borchgrave, que conta a
história da moda através de
figurinos feitos de papel.
Foi procurando a exposição
Papiers a La Mode, que
a editora Gladis Vivane
chegou ao Mode Museum
na Bélgica. Não encontrou
a exposição de Isabelle, mas
outra mostra igualmente
interessante, e usando
também como matéria
prima o papel. As fotos
você confere na página 54.

Moda além do óbvio
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Pin Up

As pernas de um milhão de dólares de Betty Grable – a
primeira pin-up de carne e osso - talvez não causassem
tanta comoção nos dias de hoje. Baixinha, de coxas
grossas e curvas generosas, ela estaria fora do padrão
“um metro e vinte de pernas”, que é o ideal de beleza
perseguido pelas mulheres do século XXI. Mas o
destino foi generoso com a humanidade ao fazê-la
viver em outra época, e seduzir o mundo nos anos 40.
Antes dela, as pin-ups não eram reais. Saíam das mentes
criativas dos desenhistas, e pulavam pro papel. Naquele
tempo o padrão estético era outro. As mulheres – e os
homens, claro- queriam curvas, muitas curvas. Betty
Grable e tantas outras que seriam consideradas plus
size atualmente, simbolizavam o ideal máximo de
beleza e sensualidade daquele tempo, e foi natural que
elas se transformassem nas “pin-up reais”.
Hoje em dia - zapeando entre programas de gosto
duvidoso na TV brasileira - é comum encontrar
as mulheres-fruta anunciando que colocaram suas
melancias, melões e morangos no seguro. Novidade
nenhuma. A prática é antiga, a diferença é que algumas
décadas atrás, essa história de colocar atributos físicos
em seguro era bem mais refinada. A pioneira foi
justamente Grable, que teve as pernas asseguradas pelo
Lloyd’s de Londres em um milhão de dólares cada!
A foto em que a atriz aparece de costas, vestindo
somente um maiô e sorrindo sobre o ombro, estampou
muitas paredes nas décadas de 40 e 50. A origem
do nome “pin-up” é exatamente essa. Os rapazes –
principalmente os soldados americanos durante a
guerra – tinham o hábito de recortar desenhos ou
fotografias de belas mulheres, e pendurá-los na parede.
Assim surgiu o termo “pin-up girls”, que seria algo
como “garotas penduradas”.

pin up
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Mas a história das pin-ups começa bem antes da
guerra. Ainda no final do século XIX, com as novas
técnicas de impressão, alguns artistas começaram
a criar imagens de belas mulheres, que eram usadas
inicialmente em cartazes de divulgação de espetáculos
teatrais. Depois foi a vez dos calendários, e por fim
eles se deram conta de que mulheres bonitas em poses
sensuais eram uma poderosa arma de propaganda,
que alavancava a venda dos mais diversos tipos de
produtos. A partir daí, as pin-ups começaram a
aparecer em vários lugares. Um exemplo clássico era
uma espécie de kit de beleza masculino, composto por
um pente, um lenço, um potinho de brilhantina e um
espelho, que tinha sempre a imagem de uma pin-up
na parte de trás. À essa época, depois de tanto sucesso
dos desenhos e com a evolução da fotografia, modelos
Bettie Page em pose pin-up

Bettie exibindo curvas poderosas
de carne e osso já incorporavam o estilo pin-up. Eram
m
mulheres de cintura fina e decote volumoso, retratadass
em situações cotidianas, mas displicentemente sexies.
Quando se fala em pin-up sexy, há que se falar naa
inesquecível Bettie Page. Ela foi uma das primeirass
modelos a posar nua para a revista Playboy, e era umaa
pin-up das mais ousadas. São relíquias de colecionadorr
as séries de imagens sadomasoquistas de Bettie entree
chicotes de couro e mordaças. Já o corte de cabelo
o
oi
dela, com a clássica franjinha reta no meio da testa, foi
copiado exaustivamente pelas mulheres, e entrou paraa
a história como o típico penteado pin-up.
No cinema, as pin-ups tinham status de estrela. Sempree
no papel da prostituta romântica e levemente burra,
a,
ou da moça ingênua que nunca entendia a piada. Ass
mais famosas eram Rita Hayworth, e a mãe de todas ass
loiras, Marilyn Monroe.
As pin-ups até então nem imaginam, mas o surgimento
o
de um novo movimento artístico vai transformá-lass
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para sempre em ícones da cultura visual.
No final dos anos 40, quando a arte ainda era
dominada pelas expressões abstratas, alguns
artistas ingleses começam a fazer experiências
com colagens, utilizando elementos da cultura
popular. Logo em seguida os artistas americanos
embarcam na novidade, e os Estados Unidos
acabam impulsionando a difusão do movimento
que ficou conhecido como Pop Art. Segundo o
professor de história da arte Vicente Vitoriano,
apesar de baseado na cultura popular, a Pop
Art foi um movimento muito sofisticado em
termos conceituais e intelectuais. “A Pop Art
trouxe o retorno da figura para a arte. E uma
figura não feita pelo artista. O artista começa
a se apoderar de uma figura feita por outra
pessoa, através da colagem. E apesar do nome
pop, eram obras caríssimas, acessíveis apenas a
uma elite intelectualizada e abastada da época”,

explica Vitoriano.
Muitos artistas pop utilizam as pin-ups em
suas obras, mas nenhum fez tanto sucesso
quanto Andy Warhol. Mestre em marketing
pessoal, Warhol soube trazer para si todos os
holofotes destinados à Pop Art. Pelas mãos
de artistas como ele, as pin-ups ganharam
então outro status. Hoje a estética pin-up
continua em alta. Na moda, na fotografia,
no design e até na música. A todo momento
aparecem variações sobre o mesmo tema.
Uma cantora, uma atriz, uma modelo...
sempre tem alguém querendo resgatar a
magia daquelas moças do calendário.
Foi de trem, em um 18 de julho de 1942,
que Maria de Oliveira Barros desembarcou
em Natal. Aos 22 anos, ela vinha de João
Pessoa, depois de ter morado em Taperoá

MARIA BOA,
UMA PIN-UP
DE VERDADE
EM NATAL.
o historiador Deífilo Gurgel, e com familiares
de Maria Boa que ainda vivem em Natal.
A entrevistada pediu para não ter o nome
divulgado. Resquícios do preconceito que a
parente “famosa” sempre sofreu por causa da
sua profissão. Mas nos contou muitos detalhes
sobre a vida de Maria Boa, começando pela
adolescência dela na Paraíba.
Uma vida de fugas

Uma das raras fotografias de Maria Boa

e Campina Grande. Alguns anos mais tarde, essa bela
jovem ganharia fama como Maria Boa, e se tornaria
a musa dos cadetes americanos na Natal da segunda
guerra – mais pin-up impossível!
Um artigo de Manoel Oliveira Cavalcanti Neto conta
que ela teve seu nome gravado em um caça B-25 e sua
imagem pintada na lataria de um deles. Era – o caça, é
claro- a mais importante máquina de guerra da época. E
uma foto de Maria Boa como veio ao mundo também
fez fama entre os soldados e virou troféu de competição
dos cadetes.
Não são poucas as histórias em torno do mito Maria
Boa. Com o passar dos anos multiplicaram-se as versões
para os mesmos fatos. Para descobrir a verdadeira
história da nossa pin-up, a Salto Agulha conversou com

Quando terminou o quinto ano do colégio,
Maria começou a trabalhar como tipografista.
Aos 16 anos, seduzida pelos encantos de um
rapaz campinense, fugiu de casa e da criação
severa do pai, Pedro Ferreira Barros. Ele,
ao descobrir a fuga, mandou procurá-los e
exigiu que se casassem. O rapaz não quis,
abandonou-a. A vergonha para a família tradicional e conservadora- foi tão grande
que ela acabou expulsa de casa. Tentou voltar
ao emprego, mas não a quiseram por lá. Os
amigos também não lhe deram apoio.
Sozinha, sem família e sem dinheiro, lhe restou
somente a prostituição nas ruas de Campina
Grande. A vergonha que tinha da situação
fez com que, ao juntar alguns trocados, ela se
mudasse pela primeira vez. Foi para Taperoá,
onde passou algum tempo antes de seguir para
João Pessoa. Na capital paraibana, apaixonouse novamente. Dessa vez, por um dos familiares
do escritor José Lins do Rêgo. Chegou a morar
com a família Lins do Rêgo, até que precisou
sair e procurar outro lugar para se manter.
Mudou-se para Natal porque não queria ser
prostituta em João Pessoa. O nome - Maria
Boa - já lhe acompanhava. Vinha da Paraíba,
de uma brincadeira de colégio. Em uma festa
religiosa em Campina Grande, ela trabalhou

com o pai em uma barraca. Como ela ajudava muita
gente, começaram a chamá-la de Boa, pela sua presteza
e bondade. O pai não gostou do apelido e exigiu que a
menina não deixasse ninguém chamá-la assim. O resto
da história não é difícil imaginar. Quando o apelidado
não gosta da alcunha, ela ganha mais força. Conta-se
que ela chegou a sair no braço com engraçadinhos que,
na época, chamavam-na de Maria Boa. O nome ficou
tão forte, que foi difícil livrar-se dele. Mesmo depois de
velha, dizem, não gostava quando chamavam-na assim.
O cabaré
Logo nos primeiros dias em Natal, Maria hospedou-se
na pousada Estrela e depois no Arpeje, até que conseguiu
um financiamento para o aluguel da casa – que serviu
como o seu bordel por mais de 40 anos. Não se sabe ao
certo qual foi a data de fundação do seu famoso cabaré.
Foi em um daqueles anos da década de 40, onde podia-se
facilmente encontrar os cadetes da aeronáutica flanando
pelas ruas de Natal. O local escolhido foi um casarão no
final da Rua Padre Pinto, centro da cidade. O visitante,
ao entrar, via uma casa recheada de móveis vermelhos,
estilo clássico. Um imenso salão com damas dançando
tango. Tivesse sorte, talvez ouviria a voz de Odair José
soando na vitrola e dependendo da época que fosse,
os acordes do piano de Paulo Lira. Veria, caminhando
por entre os cômodos, algumas belas mulheres, todas
simpáticas e à sua disposição. O álcool não faltaria. A
cerveja, sempre gelada, estaria apenas a um pedido de
distância.
Maria Boa administrava o negócio com competência.
Tinha visão empreendedora e era inteligentíssima. O
tango era sua dança preferida. Tinha longos cabelos
negros, que estavam sempre elegantemente presos.
Vestia-se com roupas costuradas à mão, adorava saltos
altos, perfumes, ir ao cinema e copiar os vestidos das
atrizes hollywoodianas. Deve ter copiado muitos
modelitos de pin-ups americanas, sem saber que ela
mesma, a seu modo, era uma legítima pin-up.
Uma grande paixão de Maria Boa era a leitura. Ela tinha
uma biblioteca, onde podiam ser encontradas obras
completas de Machado de Assis, José de Alencar e do
escritor gaúcho Érico Veríssimo. Não voltou para escola,
nem se dedicou a uma carreira acadêmica, por medo
do preconceito e da rejeição. Tratava a sua profissão
com muita discrição, não comentava esse assunto nem
com os familiares. Não dava entrevistas. Seu maior
sonho – nunca realizado – era se casar. Sonhava com
isso desde menina e, talvez, nos meandros da sua
profissão, acreditava que um dia algum homem a tiraria
daquela situação e casaria com ela. Nos casamentos das
sobrinhas e primas, fazia questão de pagar tudo. Desde
o vestido, até a cerimônia e as festas. E, ao vê-las no

Outro registro de Maria Boa. As fotos têm autoria desconhecida

altar, desatava em um choro de alguém que nunca teve
a oportunidade de ter algo semelhante.
Sua importância na cidade foi reconhecida pelos
militares. Em meados da década de 80, foi homenageada
por coronéis da aeronáutica – aqueles que, nos anos
40, eram os cadetes que freqüentavam a sua casa.
Até americanos vieram prestar-lhe homenagens. Na
entrada do seu salão foi colocada uma placa em nome
dos seus serviços prestados.
Maria Boa morreu em 1997, vítima de um acidente
vascular cerebral. Anos antes, seu lendário cabaré havia
fechado as portas. O começo do fim para o bordel foi
a morte da mãe de Maria, em 1994. A essa altura ela já
havia se reconciliado com a família e trazido todos eles
para morar em Natal. Com a morte da mãe, ficou ainda
mais devotada à família, e resolveu vender o casarão.
O cinema brasileiro já fez referência à nobre dama e
sua casa famosa. No ano da morte de Maria Boa foi
lançado o filme “For All – O Trampolim da Vitória”.
Não se sabe se ela teve oportunidade de assistir à
película. Mas há no enredo uma bela homenagem à
anti-dama, ícone natalense. Uma das prostitutas do
longa-metragem tinha o nome de “Maria Buena”,
inspirada nas histórias ouvidas pelos diretores Luiz
Carlos Lacerda e Buza Ferraz, antes das gravações.
Certamente, pelo gosto que tinha pela sétima arte,
Maria Boa ficaria feliz em ser lembrada.

Texto: Gladis Vivane e Fábio Farias

Esqueça as formas
tradicionais de sombra,
blush e batom.
Livre-se das amarras
estéticas que limitam
seu olhar, e deixe-se
inspirar pela arte.
Criação: Nalva Melo e Gladis Vivane
Direção: Gladis Vivane
Maquiagem: Nalva Melo
Fotografia: Drika Silveira

Texto: Gladis Vivane
Foto: Drika Silveira

Bem vindo à

Da esquerda para a direita em pé:
Djanine Maia, Jordanna Araújo, Victor Medeiros e Megg Thurner
Sentados: Deyse Holmes, Diniz Pará, Larissa Albuquerque, Jácio Araújo,
Isabela Stephan e Jady Rocha.

Moda experimental

Casa do Estilista

POR
DENTRO
DA CASA...
A experiência é inovadora e promissora.
Após concluir o curso de Estilo e
Desenvolvimento de Coleções do SENAI,
um grupo de estilistas se uniu para criar a
Casa do
Estilista, uma espécie de loja coletiva onde
cada um dos participantes poderá
comercializar suas criações. O espaço
idealizado pelos novos criadores promete
impulsionar a moda autoral na cidade.
O projeto recebeu apoio do SENAI, que
ofereceu o espaço físico onde vai funcionar a
Casa, no Centro de Educação e Tecnologias
Clóvis Motta.

É o primeiro – e pioneiro- espaço coletivo
desse tipo na cidade. Inicialmente serão 13
criadores participantes. Eles dividem entre
si todas as etapas de criação das coleções,
desde a pesquisa até o marketing de
divulgação. Além disso, a Casa do Estilista
também vai oferecer consultoria
para empresas.
A “construção” dessa Casa está em ritmo
acelerado, mas enquanto a “obra” não
é finalizada, conseguimos mostrar – em
primeira mão - sete criações do projeto,
que você confere nas páginas a seguir...

Megg Thurner

Jady Rocha
e Victor Medeiros

Djanine Maia

Jordanna Araújo
e Larissa Albuquerque

Dayse Holmes e Diniz Pará

Isabela Stephan

Jácio Araújo

Ficha Técnica
Direção: Gladis Vivane
Fotografia: Giovanna Hackradt
Produção de Moda: Casa do Estilista
Maquiagem: Nalva Melo
e Débora Fernandes

NINHO
DE MAFA
GAFOS
Por Sarina Sena

Se tem algo realmente cool no visual das australianas é a
forma como elas ajeitam os cabelos. O ar desleixadamente
arrumado emoldura perfeitamente lindos rostos (sim,
elas de fato são lindas!) com o clima chic & comfortable,
típico da moda Aussie.
Franjão de lado e mechas desgrenhadas presas em
grampos aparentes que, sem nenhum pudor, fazem parte
da produção. Os grampos são grandes aliados, pois com
um simples gesto de puxar alguns fios presos neles, o
cabelo ganha um bom volume extra, formando um
adorável ninho de mafagafos.
As colegiais costumam finalizar o penteado com um
lacinho de fita ou de renda ao redor do cabelo preso em
coque ou rabo de cavalo. E às vezes o ninho de mafagafos
é tão repleto de mafagafinhos, que eu fico imaginando
qual seria a reação dos meninos brasileiros se uma de nós
ousasse ir pra escola com o cabelo assim. Mas pra quê
gozação se por aqui os próprios meninos seguem o estilo
mafagafístico?
No fim de tudo a impressão que fica é que a moda aqui
é se divertir com o próprio visual, e que a grande lição
para nós, brasileiras, é que dá para se conseguir um belo
penteado sem ter que aderir à chapinha num cabelo
perfeitamente em ordem.
*Sarina Sena é jornalista, figurinista e produtora de
moda. No momento está passando uma temporada
na Austrália, onde estuda inglês e mergulha com os
tubarões. Sente falta de comer ginga com tapioca, mas
está adorando observar e aprender com o visual free style
das australianas.

retrô é High Tech.
Uma discreta o ficina em Parnamirim esconde
um segredo: ali nascem as criações de um
inventor que subverte o passado, recriando
peças com design antigo e tecnologia ultra
moderna
Tudo começou e m 2006. O administrador Márcio
Lucena decidiu unir dois amigos e p egar a estrada
em busca de uma bomba de gasolina dos anos 50. A
jornada podia parecer estranha. Um t anto
cinematográfica. Mas Márcio tinha uma p ista que
poderia levá-lo a o sucesso d a sua empreitada: a
informação de que em Picuí, no interior da Paraíba,
um posto antigo ainda guardava o seu objeto de
desejo. Como não poderia deixar de ser, o percurso
foi todo feito ao som de blues. E Márcio voltou para
Natal com sucesso e um projeto de restauração em
mãos.
Homem de estatura mediana, sorridente e inquieto,
Márcio Lucena é idealizador e dono de um negócio
interessante. Ele reinventa o passado. A bomba de
gasolina encontrada l á no i nterior da Paraíba é do
modelo Gilbarco e, a partir do projeto original, ele
fez réplicas semelhantes. O propósito, no entanto, é
bem d iferente do original. Ao i nvés d e encher
tanques d e veículos com g asolina, e le abastece
pessoas com chopp gelado. Seu modo diferente de
servir a bebida foi devidamente testado na orla de
Ponta Negra, em 2009, e foi um sucesso.

Texto: Fábio Farias
Foto: Drika Silveira

Ícone: Diana Vreeland

Park Avenue, Nova York. Em um apartamento de
paredes vermelhas cor de sangue, uma elegante
senhora de nariz adunco e cabelos negros está
almoçando. O menu é o mesmo de sempre: sanduíche
de pasta amendoim e uma dose de uísque. Excêntrica,
para dizer o mínimo. Mas não existe mínimo quando
se trata de Diana Vreeland. Ela aprendeu a cavalgar
com Buffalo Bill, dançou com Josephine Baker, foi
ao cinema com Luchino Visconti, viu Cole Porter
compor, foi amiga de Coco Chanel, Andy Warhol,
Rudolf Nureyev, Lauren Bacall e Jackie O, descobriu
e ajudou gente como Twiggy, Anjelica Huston, Barbra
Streisand e Manolo Blahnik (sim, o sapateiro da Carrie
Bradshaw), e conviveu com quase todo mundo que
teve alguma relevância na cultura do século XX.
Mas quem era, e o que fazia esta mulher ?
Mrs Vreeland foi uma daquelas mulheres fortes e inesquecíveis. Ela inventou
um ofício que hoje é almejado por muitos - a profissão de editora de moda. Seu
reinado teve passagens pela Harper’s Bazaar, Vogue e até pelo Metropolitan
Museum of Art de Nova York. E para contar essa história precisamos voltar
à França do início do século passado.
Filha de pai inglês e mãe norte-americana, Diana nasceu em 1906, em Paris.
A família fazia parte da típica burguesia francesa da época. Ela e a irmã
Alexandra tiveram uma infância de ouro, cercadas de luxo, conforto e gente
interessante, que lotava a casa da família em noites de sarau. Apesar disso, não
foi uma época fácil. Diana era uma criança feia, e Alexandra era belíssima.
Na adolescência, quando a família já havia se mudado para Nova York, a
disparidade só aumentou. Em sua autobiografia, ela conta que apesar de se

magoar com as comparações, principalmente aquelas
feitas pela própria mãe, nunca deixou de amar e se
orgulhar da irmã. Sempre havia alguém dizendo “que
criança linda!”, e Diana completava orgulhosa: “e tem
olhos cor de violeta!”. O problema era mesmo a mãe e
seus cruéis comentários: “é uma pena que você tenha
uma irmã assim tão bela, enquanto você é tão feia e tem
uma inveja terrível dela. É claro que este é o motivo pelo
qual você é assim tão difícil”, disse certa vez, tentando
achar uma explicação para o temperamento forte de
Diana. É provável que a ausência de beleza é que a tenha
tornado tão forte e elegante. Já que não foi agraciada
pela natureza, Diana buscou ser atraente por outras
características. Era uma mulher refinada, inteligente, e
estava sempre muito bem arrumada. Amava ler, e seu
primeiro ideal de beleza e elegância foi a Natasha de
Guerra e Paz, de Tolstoi - seu autor predileto. Usava os
cabelos pretos sempre penteados para trás, boca e unhas
vermelhas, da mesma cor da parede de seu escritório e da
sala de sua casa. Personalidade marcante. Foi assim que
conseguiu casar com “o homem mais bonito que já havia
visto”, o banqueiro Reed Vreeland.
Foi em uma das festas que frequentava com o marido,
em 1937, que Carmel Snow, dona da Harpers Bazaar, lhe
ofereceu um trabalho. Snow achou que aquela elegante
dama poderia assinar uma coluna na revista. A coluna
se chamava Why Dont You... (Porque Você Não...), e se

tornou um grande sucesso. Diana fazia sugestões
ora bem humoradas, ora irônicas, e adorava sugerir
coisas absurdas como “Porque Você Não lava os
cabelos loiros dos seus filhos com o champagne
que sobrou da noite anterior?”ou “Porque você não
usa 3 diamantes presos no cabelo como a Duquesa
de Windsor?”. Da coluna para os editoriais de
moda foi um pulo. Em 1939 ela já coordenava
equipes de modelos, fotógrafos, maquiadores
e produtores, criando ensaios fotográficos que
entrariam para a história. Como chefe, dizem que
ela não era fácil. São famosas as histórias sobre o
gênio difícil de Mrs Vreeland. Uma delas conta que
uma assistente foi demitida porque usava saltos
cujo barulho incomodava e tirava a concentração
da chefe. Outra, que Diana fazia as assistentes
usarem bijouterias enormes, com guizos, para que
ela soubesse quando estavam por perto. Qualquer
semelhança com Anna Wintour – editora da Vogue
que deu origem à personagem de Meryl Streep em O
Diabo Veste Prada - não é mera coincidência. Anna
é uma das maiores admiradoras de Diana, e deve
ter se inspirado no ídolo em tudo – temperamento
incluso.

Diana Vreeland trabalhou por 25 anos na Bazaar.
Até que em 1962, recebeu um convite para ser
editora da Vogue. Já consolidada como grande
profissional e ícone fashion, recebia um salário
altíssimo no novo emprego, e tinha um crédito
ilimitado para comprar tudo o que quisesse. Nessa
fase ela tinha equipes fotografando editoriais
em todo o mundo. Um elefante indiano, ou um
urso polar poderiam ser usados como simples
elementos cênicos, em editoriais suntuosos.
Diana pensava grande, e sua imaginação não
tinha limites. Cecil Beaton, Irving Penn, Helmut
Newton e todos os grandes fotógrafos adoravam
trabalhar com ela.
O reinado de Diana Vreeland como editora
de moda durou até 1971, quando foi demitida
durante uma reformulação da Vogue. O motivo?
Os editoriais de Diana, com suas equipes

nos lugares mais exóticos, estouravam
o orçamento da revista todos os meses.
Apesar de arrasada com a demissão, deu
a volta por cima rapidamente. A amizade
com Jackie O. lhe rendeu um convite para
ser consultora especial do Instituto de
Vestuário do Metropolitan Museum de
Nova York. Ocupou o cargo com maestria
por mais de dez anos, realizando exposições
inesquecíveis.
Diana morreu em 1989. Uma morte nada
glamourosa – se é que existe um jeito de
morrer com glamour. Em seu apartamento,
sozinha, pobre (nunca juntou dinheiro)
e cega. Já no fim da vida, com mais de 80
anos, quase não saía da cama. É famosa uma
frase atribuída a ela, sobre o fato de estar
cega: “meus olhos cansaram de ver coisas
bonitas”. Se ela realmente disse isso, nunca
saberemos. Mas tudo que os nossos olhos
vêem de belo hoje em dia nas revistas de
moda, tem a influência de
Diana Vreeland.
Sobre as fotos:
Para ilustrar o texto, convidamos a arquiteta
Renata Matos para viver Diana Vreeland.
Nossa referência era uma Diana no auge
de sua carreira na Harper’s Bazaar, entre os
anos 40 e 50. O grande desafio era a beleza
clássica de Renata. Como transformar
traços tão delicados, em um rosto anguloso
como o da nossa personagem? A tarefa difícil, mas não impossível - foi cumprida
com louvor por Nalva Melo.

"Todos
Precisam de
um pouco de
mau gosto;
o que eu não
suporto é a
falta de
gosto''
(Diana Vreeland)

Ficha Técnica:
Direção e Produção de Moda: Gladis Vivane
Maquiagem e cabelo: Nalva Melo
Fotografia: Drika Silveira
Roupas: Bain Douche, Ricard8 San Martini e
acervo pessoal
Sapatos: Scarparo e Myosotis
Bijouterias: Bain Douche e Myosotis

A exposição “Paper Fashion”, do Mode
Museum da Antuérpia, foi uma das
mais comentadas e elogiadas exposições
de moda da Europa no ano passado.
Realizada em parceria com a Atopos
Cultural Organization, a mostra reuniu um
vasto acervo de modelos (principalmente
vestidos) feitos em vários tipos de papel.
Na entrada, os visitantes eram recebidos
com um vídeo de Jane Birkin (musa
fashion de sempre) e Françoise Hardy
cantando Les Petits Papiers.
Antes de visitar a exposição eu não fazia
ideia de que o papel pudesse ter sido tão
importante na história da moda em várias
culturas. O acervo exposto conta com
peças de civilizações antiquíssimas, e tem
até um mini laboratório funcionando,
onde os visitantes podem observar como
é feito o processo de restauração das
roupas de papel.
Voltando os olhos para a história mais
recente, há uma coleção de vestidos de
papel da Atopos dos anos 60, período
em que as roupas de papel eram muito
populares, principalmente nos Estados
Unidos. Tem kits de festa infantil com o
vestidinho de papel na mesma estampa
dos guardanapos, balões e copinhos
descartáveis. Uma relíquia Kitsch.
Do lado oriental da exposição há
minuciosas obras de arte em origami.
A perfeição das dobraduras é tamanha,

que é preciso olhar muito de perto para
acompanhar todos os detalhes. E para
mim – que nunca aprendi a fazer nem
aqueles leques com folhas de caderno
que as meninas faziam no colégio- é
difícil acreditar que aquilo tudo é feito
somente de... papel!
Surpreendente também é ver os biquínis,
com fotos de mocinhas na praia - e até
na água - mostrando que, com o papel
certo, dá até para encarar um mergulho.
A pop art de Andy Warhol também
estampa alguns modelos, e a música
é tema presente em grande parte da
exposição. Destaque para o modelito
com Bob Dylan estampado, que estava
com segurança reforçada. Talvez seja
comum a outras pessoas o meu desejo
de levá-lo pra casa.
É impossível detalhar tudo, foi uma tarde
inteira entre peças de várias épocas e
outros tantos designers - John Galliano,
Issey Miyake e Hussein Chalayan, só pra
citar alguns.
A temporada belga da exposição já foi
encerrada, mas desde abril de 2010 a
mostra tem encantado visitantes no
Museum Bellerive, em Zurique, onde
fica até agosto. Para quem se interessa
por moda e design, vale a pena consultar
o site da Atopos (www.atopos.gr) e saber
por onde estará a exposição na data da
sua próxima viagem!

1973 foi o ano de Aladdin Sane, de
Berlin de Lou Reed, de For your
pleasure – o último sem Brian Eno
no Roxy Music –, do Billion dollar
babies de Alice Cooper, do Raw
Power de Iggy Pop, da estréia do New
York Dolls (as bonecas de NYC) e,
no Brasil, do primeirão dos Secos &
Molhados, que vendeu, de cara, 300
mil cópias. Oquéi: na contramão, foi também o ano do The dark side of the moon, o
famoso “disco do prisma”, exceção, senão à regra, ao menos ao modelo vigente nas
capas, shows, bandas e artistas citados: todos machos – aspas – muito bem pintados,
olhos, bocas, bochechas, como se Lady Gaga tivesse sido inventada 37 anos atrás.
O movimento tinha um nome, glam rock – de glamour. Ou glitter rock – de brilho,
brilhar. Moda, então, era um troço muito mais barra do que os sucessores das
próximas décadas. As letras falavam de violência, sadismo, masoquismo, drogas,
suicídio. Travestis eram personagens, botas de couro e chicotes, adereços. Nada de
sol na cara e florezinhas nos cabelos. O Peace & Love de Woodstock foi trocado
pelo Walk On The Wild Side, o campo pelo underground, o dia pela noite, o Céu
pelo Inferno.
Não à toa, a capa de Aladdin Sane (trocadilho com A Lad Insane, um rapaz insano)
era resquício do disco anterior de Bowie, The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And
The Spiders From Mars, ascensão e declínio de um alienígena que cai na Terra e
vira uma estrela do rock. O visual era tudo: magro, branco, sobrancelhas raspadas,
os cabelos cortados e pintados prenunciando a futura e breve onda punk, Bowie
já estava além de si mesmo – “Sou bissexual”, assumiu, para escândalo da época.
Nada de novo no reino da androginia: o disco anterior, Hunky Dory, traz na capa
um Bowie – ainda com os longos cachos dos anos 60 – numa pose a la Marlene
Dietrich, e o precedente, The Man Who Sold The World, reclinado sobre um divã,
de vestido e botas.
Como essa revista é sobre moda, vamos ao supérfluo: o nome da cabeleireira do
corte “Ziggy” era Sue Fussey, que se casaria depois com o guitarrista Mick Ronson,
das Aranhas de Marte. Fussey tentou várias cores, inclusive o verde, mas terminou
optando pelo tom vermelho final, segundo Bowie, influência de uma das modelos
do japonês Kansai Yamamoto, autor, por sua vez, de nove figurinos que o músico
usou na turnê americana de 73.

(E agora que eu me animei com a frescurite de antão,
deixa eu só lembrar que Bowie/Ziggy reaparecem
na capa de Pin Ups, ao lado da modelo Twiggy, e
que, claro, o cara é casado com a modelo somali
Iman.)
Voltando à pose que o momento exige, deixa eu
cobrir o joelho e alisar a barra da saia pra contar
que o rapaz da foto na página anterior, não é – claro
– David Jones, a.k.a. Bowie, mas Gileno Wanderley
Azevedo, a.k.a. Leno. Aquele, mais conhecido por
ser a cara-metade de Lílian na dupla Leno & Lilian.
Jovem Guarda e glam rock? A mistura,
aparentemente improvável, tem mais a ver do que
parece: dois anos antes de Bowie criar seu ET-astrode-rock-decadente, Leno já lançava Vida e Obra de
Johnny McCartney, onde ironizava com o desejo de
ascensão ao estrelato do personagem título: “Ainda
hei de ser famoso um dia/ Meu nome nos jornais
você vai ler/ Vou ganhar mais de um milhão/
Comprar o meu carrão, cantando na TV”.
Leno já era famoso, já tinha aparecido na TV, já
tinha excursionado por todas as capitais do Brasil
– e já tinha chutado o pau da barraca. “Quando
acabou a Jovem Guarda, meu sentimento foi de
alforria”, explica, lembrando o quanto incomodava
a confusão que o público fazia entre a sua vida
pessoal e seu status de celebridade. “Eu não
tinha nada com a Lilian, mas quando ela casou o
pessoal olhava pra mim como se eu tivesse sido
abandonado”. O sucesso a qualquer preço não
lhe interessava – nos bastidores da Jovem Guarda
algumas meninas eram pagas para desmaiar diante
do palco – e a convivência com astros maiores era
vivida sem deslumbramento. “Gente famosa eu vou
ver de perto/ Na casa do Roberto eu vou jantar”,
segue a letra de Johnny McCartney.

Pois, Leno jantou de verdade no apartamento do Rei
– “Bife com batata, tudo muito simples”. Se na vida
pessoal tudo era muito simples, no mundo da música
a distância era maior: “Estar ao lado de Roberto
Carlos era como ser satélite de Júpiter.” Fez o que fez
o Major Tom, astronauta e personagem de Bowie em
Space Oddity que abandona a cápsula e se deixa vagar
pelo espaço.
Não estava sozinho: trabalhando como produtor da
CBS, Leno tinha um colega que compactuava com o
desejo constante de mudanças – Raul Seixas. Metade
das 12 músicas de Vida e Obra é parceria dos dois.
Metamorfose Ambulante, aliás, foi lançada em 1973,
mais ou menos a época em que Bowie se consagra
como “camaleão do rock”.
Johnny McCartney, o Ziggy Stardust brasileiro,
cumpriu uma odisséia tumultuada: foi censurado e
resgatado do esquecimento quase 30 anos depois.
Virou raro, cult, clássico. Mas isso é outra história.
Resta mais uma historinha ligada à moda e à musica:
lembram da capa de Sessão das 10, um dos primeiros
de Raul Seixas, também gravado em 71 e também
censurado? O baiano vestido de hippie, Miriam
Batucada de Super-Mulher, Sérgio Sampaio com
a camisa da seleção brasileira e Edy Star de paletó
de lamê dourado com a faixa “Ídolo da Juventude”
atravessada no peito. Pois, segundo Leno, o figurino
de Edy – que se assumiu gay publicamente, olha só,
em 73 – foi emprestado por ele. Paletó e faixa, que era
real e tinha sido recebida no programa do Chacrinha
– aquele mesmo, que tinha entre os jurados figuras
como Aracy de Almeida, Pedro de Lara, Rogéria e
Elke Maravilha. Ou seja, tudo muito glam, tudo muito
glitter, tudo muito rock.

De bolero-lero-lero-lero
Em se tratando de moda nada fez mais sucesso em
minha casa mossoroense do final dos cinquenta, que
uns boleros que minhas irmãs Auxiliadora e Socorro
exibiram durante algum tempo como prova de
elegância. Eram, creio, feito de um tipo de linho cor de
ouro velho e bordado sobre uns desenhos que tinham
um quê de art déco, um quê de barroco
(é possível, isso, ou me deixo levar por minha emoção
infantil?), enfim: esse bordado – que estou certo
foi feito em minha própria casa, pois minha mãe se
aventurava esporadicamente nessas artes de bordadeira,
utilizando-se da sua velha Singer quando era mais
suportável a canícula mossoroense – tinha como
detalhe de pura ousadia, áreas vazadas, parecendo um
vitral cheio de volutas e arabescos.
Minha curiosidade era ainda mais estimulada
pela doce excitação que ambas demonstravam na noite
da estreia. Havia um clima de festa. E todos estavam
seguros que, por um momento que fosse, em nossa
honesta pobreza, podiam as minhas irmãs ombrear-se
com as senhorinhas da melhor sociedade mossoroense.
Todas ostentando, orgulhosas, boleros da mais fina
elegância como costumava dizer com muita distinção,
a crônica social da Rádio Tapuyo.
Busco mentalmente um tema musical para
ilustrar esse comentário e, de imediato descarto o
Bolero de Ravel, hoje navegante por mares e rios nunca

imaginados por seu autor. Mas um samba
de Caymmi, que, com malícia falava de certo
bolero-lero-lero-lero que seria usado por Yayá, quer
espaço no texto e penso que é justo conceder.
Vejam se estou certo.
Como na música do bom baiano, a peça de
vestimenta que as meninas usavam continha elevada
dose de malícia e, como o
bolero-lero-lero-lero de Yayá, servia para lhes
acentuar a graça feminina.
Detalhe revelador do que estou falando: elas usavam
tais boleros para tornar menos chocantes ao olhar
sonolento do nosso pai – curtindo a espreguiçadeira
na calçada daquela ainda tranquila Augusto Severo
- ousados tomara-que-caia que lhes desnudavam
ombros e que, por aquela época, também reinavam
no vestuário
feminino de Mossoró.
Seu Juvenal, coitado, jamais se apercebeu que
debaixo do bolero-lero-lero-lero das suas duas
Yayás (que elas usavam apenas para passar diante
dele e que pouco encobriam) revelavam-se partes
dos corpos capazes de despertar olhares insinuantes
dos conquistadores de plantão...
Tarcísio Gurgel

A porta pra alma
Antes dessa camada de pele, tempo e vento que me
veste a alma - ora aflita ora calma, sempre viva habita-me um corpo cheio de panos, tramas, cores,
tecidos. Coisas que têm nome e, sobretudo, herança.
Daquela que carregamos não só dos nossos avós e
que estão aí desde muito: das folhas de parreira de
Adão e Eva.

caia (sou anterior ao body). Uma vez, voltando de
viagem fui esperá-la na estação vestida com calça
jeans e aquela peça inusitada que triplicava minha
cintura ao ser ensacada para baixo da calça. Naquela
tarde ela vestiu minha fantasia e nada disse. Mas na
semana seguinte eu tinha dois colants no armário.

Perdoe-me cara editora, mas não posso falar apenas
de uma peça de roupa. Seria como tentar desenhar
com grafite o despudor de um amanhecer. E
também tem outra coisa, sou apegada aos defeitos de
nascença: nasci com olhos de muito sentir, traduzidos
numa estranha mania de ver coisas nas pessoas e
humanidade nas coisas. As roupas compuseram meus
pedaços mais evidentes. E sem eles não conseguiria
costurar essa colcha de retalhos chamada memória.

Tem outra peça também da qual não consigo
esquecer porque teve vida curta: um vestido pink,
cheio de babados (eram anos 80, gente) que o
cachorro da vizinha - sofrendo uma espécie de
daltonismo sem noção - raptou do varal, rasgou,
mastigou e estraçalhou saiotes, mangas e babados.
Uma atrocidade nunca vista nem em páginas
policiais. Como roupa não vira sucata, com o
que sobrou fiz vestidinhos pink para as bonecas
durante duas estações.

A primeira delas pego emprestado das lembranças
da minha mãe, pois vivia a idade do presente sem
passado. Era um vestidinho branco de bolinhas
azuis, de alcinhas e dois saiotes. O apego era tanto
que ela tinha de me esperar dormir - depois de um
dia inteiro de muitas negociações infrutíferas - para
poder desvencilhar meu corpinho franzino da peça.
Naquela época o vestidinho de bolinha “zu” estava
para minhas preferências fashionitas como meu
estômago estava para o purée de batatinha inglesa.
Tive uma saia godet cor pêssego que quando mamãe
se distraía, acreditem, virava um colant tomara-que-

Agora estou às voltas a pensar com qual blusa
vou usar uma linda saia que ganhei de uma amiga.
Preta, longa, com algumas flores charmosas
pinceladas aqui e acolá. Posso até imaginar como
seria essa peça: uma blusa com um decote em “V”,
talvez. Por enquanto, sem essa blusa, a saia é só
uma promessa.
Mas, em geral, minhas roupas não me prometem
nada. Pelo contrário, elas vivem me negando a
mesmice e modismos que pasteurizam o olhar.
Minhas roupas são portas, e não espelhos.
Sheyla Azevedo

A velha camisa com estampa
da Janis Joplin
Adolescente desejoso de rebeldia que eu era nos
idos anos oitenta, obviamente construía com régua
e compassos meus símbolos desta suposta rebeldia.
Posters de filmes e de bandas de rock pregados a durex
nas paredes e camisetas com estampas de astros de
rock, palavras de ordem (mas não de progresso) e
ídolos juvenis, também faziam parte deste “panteão
rebelde”.
Rebeldia em dose dupla, diga-se de passagem.
Contra os pais (que por mais amorosos que fossem,
simbolizavam “o sistema”) e contra os adolescentes
“certinhos”, fossem os CDFs ou os famigerados
playboys e suas roupas de “marca”. Então, contra
todos e contra ninguém, como diria o Capital Inicial,
dá-lhe usar camisetas com estampas de Che Guevara,
Legião Urbana, R.E.M, frases de ordem contra a Rede
Globo etc e tal.
Mas, nenhuma camiseta do gênero – nenhuma peça de
roupa, na verdade – marcou tanto como aquela com a
estampa da Janis Joplin. Sorridente, largada, colares no
pescoço, óculos imensos... Como se fosse a qualquer
momento fumar unzinho ou soltar uma gargalhada
(como no finalzinho de “Mercedes Benz”).
Comprei a supracitada camiseta no início dos anos
90, numa tarde agradável na feirinha hippie de
Copacabana. Estava acompanhado da até hoje amiga
Gabriela Vilar, que também gostava de camisetas
e badulaques do gênero. De início, era apenas uma
camiseta como qualquer outra do estilo. Depois me
percebi adotando-a como roupa oficial de eventos
artísticos em geral e roqueiros em especial.
Foi com a camisa da Janis Joplin que assisti ao show
do Guns ´n´ Roses no Rock in Rio de 1991, quando
a banda ainda era (ou parecia) séria. Com a mesma
camisa, um pouco suja, admito, assisti, dias depois, aos
metaleiros tirarem Lobão do palco a base de garrafadas

no mesmo Rock in Rio. A camiseta ainda esteve no meu
peito em uns dois shows do Ira! Em mais uns dois dos
Titãs, e em mais uma dezena de shows diversos, bandas
de amigos, bandas iniciantes, MPB etc e tal.
Também era uma espécie de amuleto para eventos
culturais em geral. Com a camisa da Janis fui a
lançamentos literários, flertei com poetas esvoaçantes,
chorei mágoas em saraus, freqüentei coquetéis onde
passei um pouco do ponto (etilicamente falando, claro)
e também com a camisa estava em dezenas de migrações
a cinemas e cineclubes. Em suma, a camiseta era minha
fiel companheira, a piece of my heart, se me é permitido
o questionável trocadilho.
Bem, mas, o tempo passa. A vida adulta bate à porta,
vem casamento, filhos, necessidade de batalhar o leite das
crianças, etc. Mas, a camiseta ainda resistiu alguns anos, e
não me furtei a trabalhar com ela algumas vezes, embora
já reconhecesse que estava puída e que milimétricos
(mas, visíveis) furos começassem a aparecer.
Decidi guardar a camisa como troféu, como já havia feito
com uma do time do São Paulo e com outra verde-limão
pavorosa que havia ganhado de uma quase-namorada
numa viagem tresloucada a Taubaté, interior paulista.
Contudo, a série de mudanças (de casa, de cidade, de
vida) fez com que a camiseta sumisse. Provavelmente
virou pano de chão e nem percebi. Tem nada não. A
camiseta original e tudo que passei com ela estão na
memória. Dia desses compro outra (ou mando fazer) e
volto a estampar no peito a velha Janis de guerra.
Cefas Carvalho

Ceição
Ela nunca me deu um abraço: reservada, guardava
os mimos para a filha. Mas afagou-me desde meus
primeiros meses de vida com peças cuja delicadeza era
a antítese do urro elétrico produzido pela máquina de
costura Singer.
Maria de Conceição vestia-se modestamente. Em casa,
estava sempre de havaianas, camisetas velhas e bermudas.
Prendia os cabelos crespos num rabo-de-cavalo ou
mantinha-os enrolados ao redor da cabeça, presos por
grampos como uma touca. Moça séria, discreta, religiosa,
pedia a bênção a vovô seu tio e a vovó madrinha – com
a voz suave, estendendo suavemente a mão calejada.
Se, na cozinha, as mãos de Ceição davam conta de pouco
além do básico, com linha, agulha e tecido elas faziam
maravilhas. Mais as rendas, fitas e bicos da loja da minha
tia, dava-se a mágica. Mal vestia as roupas, ainda em
casa, eu já me sentia a Rainha do Milho da quadrilha, o
destaque do carnaval, a diva da festa de aniversário. As
colegas olhavam de esguelha ou sorrindo, dependendo
do grau de amizade e às vezes tocavam as peças, para
depois perguntarem onde vovó havia comprado meu
macacão, meu vestido, meu conjunto. Ela só compra
o tecido, eu respondia, para arrematar depois: é minha
prima Ceição que faz”, cheia de orgulho da parente que
reproduzia com riqueza de detalhes os figurinos das
revistas e das novelas.

Então chegou a época muito temida por vovó – em
que comecei a verbalizar, discretamente, minha
insatisfação com os babados e bordados. Meu desejo
eram os jeans e outras peças, semelhantes às das demais
adolescentes, que eu via nas vitrines das lojas. Ceição
passou a costurar cada vez menos e não só para mim.
Minha vista é ruim, dizia, ajeitando os óculos de lentes
muito grossas que deixavam os olhos miudinhos. Eu
soube por vovó do diagnóstico: glaucoma. E a casa de
Ceição foi ficando cada vez mais silenciosa e vazia, sem
os montes de tecidos que antes se acumulavam sobre a
mesa de costura.
Hoje, as mãos que já me transformaram em princesa,
anjo, bruxa e caipira ocupam-se mais de panelas, panos
de prato e vassouras. Nem dos cabelos da filha, já quase
adulta, cuidam mais. Há quem diga que suas últimas
tentativas com a Singer, quase o tempo inteiro relegada
a um canto de parede e coberta por um pano que a
protege da poeira, não foram bem sucedidas. Bem,
digam o que quiserem: para mim, as mãos de Ceição
sempre serão de fada.
Ada Lima

Varal de calcinhas
Nunca tive o fetiche que muitos homens têm sobre
Nunca tive o fetiche que muitos homens têm sobre
calcinhas. Tendo uma irmã da mesma idade que eu, elas
sempre estiveram por perto durante a minha infância,
que é quando – dizem – nascem os fetiches. Penduradas
no banheiro, secando no varal, servindo de flanela pra
lavar o carro, sempre havia alguma calcinha no meu
campo de visão dentro de casa. Assim, quando o tempo
veio e o conteúdo da calcinha passou a ser uma coisa
realmente importante, não senti o comichão que alguns
sentem ao ver uma calcinha usada largada por aí.
O mesmo não se poderia dizer de Léo. Ele seria capaz
de trabalhar de roadie de graça num show do Wando,
só pra pegar as calcinhas que o mestre da música melacueca (trocadilho infame, perdão) não conseguisse levar
pra casa.
Léo e eu tínhamos um amigo em comum – Tadeu - e
os três jovens, já ganhando uma grana e com menos
juízo do que o recomendado pela OMS, alugamos um
apartamento. Estávamos os três arrumando a sala que
deveria ser nosso refúgio, nosso altar, um templo dedicado
à nossa própria testosterona, comTV à cabo, Playstation,
um sofá espaçoso, placa de trânsito conseguida sabe-se lá
como, rede para cochilo pós-almoço e até uma tabuleta
de madeira daquelas que sempre vemos em barracas de
praia, dizendo “Venha, mas traga cerveja”.
- E então, acho que não falta mais nada, né?
Ao que Léo respondeu, como se fosse a coisa mais óbvia
do mundo:
- Claro que falta! Um varal de calcinhas! Estendido na
parede atrás da TV! Sendo testemunha e velando por
nós! Criando um campo erótico-cármico ao redor do
apartamento que vai fazer com que as mulheres obedeçam
a todos os nossos desejos mais sórdidos, fazendo a mais
pudica Welma se tornar a própria Silvia Saint!
Talvez pelo olhar psicótico de Léo ao fazer um discurso
tão inflamado e confuso, talvez pela caixa de cerveja
esvaziada durante a arrumação, eu e Tadeu concordamos
com a idéia e instituímos uma regra para o apartamento:

toda mulher que adentrasse por nossa porta, sem
exceção, deveria deixar a calcinha. E não valia deixar
uma calcinha que estivesse guardada na bolsa: deveria
ser a que estivesse usando.
No começo foi difícil. A primeira calcinha foi obtida
recorrendo-se à mentira e ao ego feminino: -Mas como
assim, você não vai deixar a calcinha? Fulana, Ciclana e
Beltrana já deixaram, vai ficar só você sem deixar?
Em princípio as calcinhas ficavam no quarto do que
as conseguisse, penduradas no armador de rede. Mas
uma calcinha desconhecida encontrada no quarto de
um homem comprometido é uma pistola fumegante, e
por isso elas se acumulavam no meu quarto, já que eu
era o único solteiro até a inauguração.
E aí pude observar os diferentes aspectos das calcinhas
que a gente ganhava; havia aquelas com motivos
fofinhos, das namoradas; as beges das mulheres que
duraram uma noite, mas que não haviam planejado;
as de rendinha, das que planejaram; coloridas e com
estampas de hello kitty das amigas; uma calcinha
comestível que juntou formiga; uma descartável para
depilação de uma amiga que entendeu a piada; até uma,
suponho bastante confortável, própria para exercícios,
de uma amiga que estava correndo no calçadão.
E até hoje o varal está lá, agora na parede atrás da TV.
É fácil para mim como homem, não vê-lo como um
monumento ao machismo e uma vitrine de troféus.
Toda vez que olho pra ele, lembro-me mais das histórias
das donas do que dos atributos físicos das mesmas.
Não era bem assim pra Léo. Uma manhã, ele estava
sentado jogando videogame, depois de ter passado a
noite com uma amiga da irmã.
- E aí, Léo! Ela deixou a calcinha?
- Não, mas fiz ela lavar a louça!
Homens.
Marcel Ferreira

Amarcord
Eu me lembro, eu me lembro, das meias com pompons
encimando o sapato-botinha. Será imaginação ou era
vermelho o calçado? Ah, como as mães podem ser
terríveis. Ah, como a moda é démodé.
Eu me lembro da camisa com estampa renascentista,
e eu chorando horrores em Uma Janela Para o Amor,
cine Rio Grande, sessão da tarde.
Me lembro da calça Lee desbotada com listras azuis e
botões cocota, herança em vida da irmã, três ou quatro
botões apenas, tudo era questão de botões e nada mais
– e todo o mais podia ir para o inferno.
Lembro da camisa Adidas branca com a logo em
relevo azul macio, da calça de alfaiate amarelo-pálida e
dos tênis também três listras sujos rotos esfarrapados,
porque, sem saber, era já muito importante parecer sujo,
roto, esfarrapado.
Me lembro da camiseta Hang Ten, King Kong moendo
aeroplanos no topo das torres gêmeas anos antes,
séculos antes, de irem ao chão. E das sandálias Katina
Surf, pretas, listrinha amarela arrodeando o solado.
Cool.

Eu me lembro da camisa cinza-chumbo, mangas
compridas e arabescos sutis, no show do The Cure em
Madri, anos oitenta, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. E kiss
kiss kiss me.
Eu me lembro, eu me lembro, de tanta coisa, tanta roupa,
tanta gaveta revirada e guarda-roupa escancarado, de
tanta mala, mochila desfeita, máquina de lavar poemas,
notas no varal, bilhetes no quarador. Do que não quero
nunca esquecer é quando ela tocou a campainha, noite
já virando madrugada, o pretinho básico, tão básico que
já chegou sem calcinha. “Pra não marcar”, explicou.
“É muito bom não usar calcinha em ambientes super
formais, descontrai, sabe?”, acrescentaria depois, já
super descontraídos.
Terminou marcando, digo agora. Antes tarde do que
nunca mais. Ah, como o amor é démodé. Ah, como a
moda sempre volta. Ah.
Mário Ivo Cavalcanti

Vestidas de saudade
Era bordado
E simples
Sem muita flor
Nem beiradas
Era branco
Parecia nuvem
E era mais
Vestia uma vida inteira
Cheia de noites
Dias
E tristezas incluídas em
suas bainhas pequenas
Costuradas de saudade
E algumas fitas de esperança
De tricô, ele vestiu gerações.
No aniversário de seis anos da menina ele já havia
vestido tantas outras, vidas. A linha era a mesma, branca.
Alva como a lua clara, alinhavava manhãs, descosturava
noites e ligava os anos através do mesmo recorte.
Desvestia o silêncio dos dias ruins quando guardado
no armário velho da vó. Era ele, passado. Esticava o

tempo até alcançar as filhas das irmãs das mães e as
vidas pequenas das meninas mais novas da família.
Ele ia. Vestia tudo. Passava pelas mãos delicadas do
vento, virava décadas, ganhava copas, perdia gente
e depois tornava a balançar nos corpos magros das
meninas. Só elas podiam vesti-lo. Só elas podiam
ter a sensação de linhas passeadas. Costurar-se
desse branco era ganhar a força da primeira vida
vestida. Dos pontos pensados por ela. Dos destinos
traçados por ela...da primeira mulher dessa mesma
família, que teve a ideia de costurar o futuro. Ela
gostava de vermelho, mas fez branco para abrir
espaço pro colorido, para ser pintado pelas mãos
das meninas meladas de tintas ou de brigadeiros.
Ela era doce. Por isso, ter aquele vestido, era ganhar
em si, as mãos da vó que havia ido embora. De
volta. Acarinhando a vida. De novo. O vestido
de tricô branco, que minha vó deu de presente e
passou para todas as netas da família.
Michele Ferret

Pochete, pra que te quero?
No bolso de trás, a carteira. No outro bolso de trás, um
estojo com lápis, caneta, etc. Nos da frente, um celular,
as chaves de casa e duas barras de cereais que levava
para suportar parte das 8 horas de aula que estava por
enfrentar. Assim rumava eu dia após dia para meu
colégio. Se meu celular descarregasse, já era. Escovar os
dentes após o intervalo? Nem pensar. Sentar com tanta
tralha enfiada em minha calça? Uma dificuldade.
Anos antes lera eu uma matéria bem afetada na revista
Veja. Num tom que fugia da sobriedade tão comum
àquela publicação que ainda era levada a sério nos anos
noventa. Condenava a pochete à morte. Lembro de uma
comparação feita com cangurus e a bolsa que trazem na
barriga. Até então, desconhecia eu essa ojeriza a este
artefato.
Como adorava cangurus (eles lutam boxe), solenemente
ignorei a lembrança. Comprei uma pochete. De uma
marca cujo nome remetia a algum personagem dos
Thudercats (Pantro, Tiger, Willy-Kit, não lembro).
Com trava de segurança contra roubos e tudo. Foi
quando, mais que de repente, pude sentar sem temer
pela saúde da costura da minha calça. Se meu celular
descarregava, logo puxava o carregador. Se comia um
pastel no intervalo, encontrava dentro dela uma mini
escova de dentes com uma mini pasta de dente para
garantir minha proteção contra as cáries. Até Liqüid
Paper comprei. Enfim... Sentia-me o próprio Batman
com seu cinto de utilidades à mão.
Mas nem tudo eram flores. Logo no primeiro assalto,
tive dificuldades com a trava de segurança. O bandido
achou que tentava eu puxar uma arma para me defender,
e chutou-me na cabeça. Quando recobrei a consciência,
descobri que ele tirara minha carteira e largara a pochete
no chão. Ufa! Menos mal.

Mas o mais triste era tornar-se “o cara da pochete”. Sabe
Marlos? Não. Aquele que é músico? Não. Aquele é web
designer? Não. Aquele que vive de pochete? Ah, sei quem
é. O problema é que, aparentemente, todas as mulheres
leram a tal matéria da Veja. E, também aparentemente,
não gostam de boxe. No máximo, acham Rocky, o
primeiro, mas somente o primeiro, um filme bonitinho.
Foi quando passei cinco anos ouvindo as mais estúpidas
desculpas ao praticar a arte da sedução. Desde o mais
comum “acho que deveríamos apenas ser bons amigos”;
passando pelo mentiroso “estou querendo dedicar-me
exclusivamente aos estudos”; e culminando em atos
de puro desespero como “a cartomante falou que nós
não deveríamos nos envolver” - Juro! Isso realmente
existiu.
Um dia, preparava-me para mais uma balada. Olheime no espelho. Não entendia como a vida funcionava.
Discriminação por causa da minha classe? Minha cor?
Fiquei cansado de tentar achar resposta: abdiquei do
meu cinto de utilidades. Carteira num bolso, chaves
e celular no outro. Parti. No dia seguinte receberia a
ligação da mulher da minha vida. Dizendo que adorou
me conhecer na noite anterior. Que queria sair para
jantar. Saímos. Casei-me com ela dois anos depois.
Hoje não mais estamos juntos. Mas foi eterno enquanto
durou. Ou apenas até descobrir que o homem sai da
pochete, mas a pochete não sai do homem. Depois do
divórcio consumado, olhei-me novamente no espelho.
A pochete voltara sem que eu percebesse. Estava lá.
Em couro legítimo. Por sob a minha pele. Mas sem
carregador de celular, escova de dente, gaita. Só gordura
acumulada após tantos fins de semana regados a DVDs
e pecados culinários. Emagrecer é preciso.
Viver não é preciso. Mas isso é outra história.
Marlos Ápyus

