Héritage. Qual é a nossa verdadeira herança?
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Professor e escritor
paranaense, criado
em São Paulo.
Desde 1993, mora
em Curitiba, tendo
estudado Letras
da UFPR, onde
se doutorou em
Estudos Literários.
Trabalha há vinte
anos na área de
comunicação
empresarial e na
docência. É autor de
Diante do Abismo,
pela Editora Benvirá.
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Tradutor, escritor e
professor de linguística
histórica na UFPR.
Traduziu mais de
quarenta livros de
autores como Thomas
Pynchon, David Foster
Wallace, Charles
Darwin e James Joyce.
Sua versão de Ulysses
recebeu os mais
importantes prêmios
literários do país.
Publicou, entre outros
livros, o guia Sim,
eu digo sim: uma visita
guiada ao Ulysses de
James Joyce; Sobre
os Canibais; e Ensaio
sobre o entendimento
humano. Desde 2019,
está publicando,
semanalmente, um
romance em folhetim
chamado Lia, no site
www.plural.jor.br

Professor, escritor
e tradutor, autor
dos romances
Pequena biografia
de desejos (2011),
O beijo de Schiller
(2014) e Vertigem
do chão (2019).

Jornalista, com
especialização
em História da
Arte do Século XX,
tem predileção
por cultura, moda
e design. Atua
como assessora
de imprensa,
multimídia,
colunista de moda
e outros caminhos
que o jornalismo
especializado
pode oferecer.

Formada em
Jornalismo e Artes
Cênicas. Trabalhou
como repórter
e colunista na
Folha de Londrina;
no Marketing do
Grupo Boticário;
e foi editora da
Gazeta do Povo.
Atualmente,
é produtora
de conteúdo
independente para
os mais diversos
veículos e áreas.

Fotógrafo curitibano
com endereços em
várias partes do
mundo. Através de
trabalhos artísticos
e editoriais, revela
histórias empáticas,
generosas e
acolhedoras de
pessoas que vivem
em situações
extremas e
excepcionais,
sobretudo no
continente
africano — locais
como Marrocos,
Moçambique,
Botswana, Etiópia,
Tanzânia e Quênia.

Jornalista
profissional há 35
anos, graduada
pela Universidade
Estadual de Londrina
(UEL), ela gosta
de ouvir pessoas
e traduzir em escrita
suas histórias
reais. Entre outros
veículos, trabalhou
na Folha de S.Paulo
e nas revistas Veja
e Exame, da então
editora Abril.

Rafael Costa

Liege Fuentes

Henrique Schmeil

Kátia Michelle

Dani Brito

Cézar Tridapalli

Caetano Galindo

Benedito Costa

Participaram desta edição:

Fotografia por Laura Chouette. Côte d’Azur, França.

Jornalista e músico.
Trabalhou por cinco
anos como repórter
e editor do Caderno
G, extinta editoria
de cultura do jornal
Gazeta do Povo, e
como repórter da
Folha de Londrina.
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Fotografia por Karina Tess. Sky girl.

Marcelo Bergerson, Presidente

E D I T O R I A L
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Novo. Re-novar. Novo ar.
Num ano que se mostra desafiador, chegamos à 35ª edição
da Revista Bergerson integralmente renovados. Assim, é com
um misto de maturidade e alegria juvenil que este número
inaugura o novo projeto editorial e gráfico da publicação,
marcando uma mudança cuidadosamente planejada.
Escolhemos trazer a vocês um produto editorial mais
conceitual, atemporal, perene e – por que não – colecionável.
Idealizamos um conjunto que se propõe a unir conteúdo
e projeto visual em perfeito equilíbrio, permitindo acessar,
em qualquer tempo, novas e prazerosas leituras, consultas,
revisitações e revelações.
Com esta proposta, trazemos, a partir desta edição,
olhares mais plurais para acompanhar nossas criações.
Olhares estes capazes de, juntos, compor um tema vertebral,
alinhado ao nosso contexto criativo, às nossas inspirações
e coleções, sempre ressaltando o que há de mais relevante
e importante para nós: a essência, a beleza e o humano.
Escolhemos o tema Héritage/ Herança/ Legado para
marcar este ponto de virada da revista, especialmente por
representar o que já construímos até aqui e o que queremos
deixar como registro de nossa presença no futuro que virá.
Trouxemos diferentes profissionais para expressar este
novo tempo. São jornalistas, escritores, acadêmicos,
fotógrafos e designers, dentre outros – homens e mulheres
contribuindo com conhecimento e sensibilidade para fazer
refletir, emocionar e emprestar diversidade de significados
às páginas a seguir.
Da construção de uma joia à passagem do tempo, de temas
familiares a terras e culturas distantes, convidamos você
a conhecer, ler e apreciar esta nossa nova trajetória.
Você será sempre uma bem-vinda companhia, com a qual
queremos partilhar todas as nossas histórias. Boa leitura!
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Fotografia por Andrew Hughes. Dunedin, Nova Zelândia
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Fotografia por Alexander Andrews

Por Cezar Tridapalli
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Fotografia Da solenidade à
popularização, o que se revela
e o que se oculta na arte de
fotografar e ser fotografado
ao longo do tempo
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FOTOS DE ONTEM E HOJE

PONTES SOBRE O ABISMO
Mas por sobre a abissal diferença é possível construir
pontes. Entre o evento cerimonioso e escasso
das fotos em família no passado e o despojamento
corriqueiro de hoje, o que permanece? Desde
a popularização da foto de família, seja por obrigação
moral ou desejo ético, fotografar a criança que
nasce e outras datas rituais – como aniversários,
casamentos, etc. – tornou-se uma constante.

Fotografia por Cristian Palmer

C U L T U R A

Se Joseph Nicéphore Nièpce e Louis Jacques Mandé
Daguerre, dois dos pioneiros da fotografia – ainda
na primeira metade do século XIX –, resolvessem
acordar hoje do sono eterno seriam certamente
fotografados com a boca aberta, tal seria o espanto
diante da facilidade e da quantidade de imagens
fotográficas produzidas pelo mundo contemporâneo.
Da solenidade e do trabalho pesado para se fazer
um retrato a uma chacoalhada do aparelho celular
e à informalidade das caras e bocas nas selfies
que se espalham imediatamente para as redes
sociais, há abismos.
Talvez no futuro as pessoas rirão de algo que
hoje julgamos hipertecnológico. Pois o canto de
nossa boca esboça um sorrisinho quando sabemos
que as fotografias do passado dispunham até
de um discreto segurador de cabeça para que
o fotografado não se mexesse, uma vez que o modelo
era obrigado a esperar o longo tempo de exposição,
posando à espera de que a luz sensibilizasse
a câmara escura e marcasse sua imagem lá dentro –
você aguentaria ficar alguns minutos com a língua
de fora para uma selfie?
No caso dos retratos de família, antes da pose,
havia uma preparação cheia de protocolos. O retrato
era programado, agendado, planejado. Quem estaria
na foto, quando ela seria feita, quem se sentaria
no centro, quem nas bordas…? Os mais novinhos
sentavam no colo dos mais velhos, que ficavam
no meio; patriarcas e matriarcas rodeados pela
descendência. A solenidade ainda tentava imitar
os quadros renascentistas, com fundo neutro
e ar imperial dos fotografados.
Por mais que seja hoje um recurso antigo,
a fotografia já foi novidade “das grandes”, e retirou
da pintura seu poder exclusivo de eternizar pessoas
e famílias. Apesar de ainda rara no início, ela
popularizou o retrato (a pintura parece ter se dado
bem com a libertação do realismo retratista, e pôde
se dedicar a outras experiências). Se um quadro era
único e, portanto, tinha sua aura, o advento do retrato
fotográfico tornou possível ao retratado ter uma
imagem eternizada de si, uma aura toda sua.

A morte, no entanto, saiu de cena na fotografia das
famílias (no início do século XIX, fotografar mortos
era comum e, muitas vezes, a última chance de ter
o registro, em imagem, de um ente querido). O retrato
fotográfico sempre, e de vários modos, buscou
garantir a eternidade na lembrança dos que ficavam,
como se a fotografia pudesse imobilizar os corpos
e o tempo, tais quais “insetos presos no âmbar”,
como diz Philippe Dubois.
Fotos em família muitas vezes pretendem
destacar momentos felizes, a vida em seu ponto
mais alto, como a prender no tempo e proteger do
tempo um instante de plenitude. Se o momento feliz
que aparece recortado por uma foto foi verdadeiro
(o “isso foi” de Barthes), não se sabe mais, ou não
se quer falar a respeito. A felicidade está ali
registrada e ganhará, portanto, estatuto de verdade,
ressonância de realidade.
Os fins de relacionamentos, quando a infelicidade
não pode ser mascarada, em geral causam dores
de cabeça. As fotos são por vezes até destruídas,
ou guardadas no fundo de gavetas fechadas, para
que retornem anos depois na forma do sentimento
agridoce da “alegria triste”, a que damos o nome
de nostalgia. Do lado oposto, os recém-apaixonados
ficam ávidos por terem o primeiro retrato juntos,
fundidos, na tentativa de eternizar, se não a vida,
pelo menos o instante de alegria que poderá,
no futuro, ser faísca para reacender relações.
As imagens podem muito.
A crítica americana Susan Sontag escreveu
longamente a respeito da atividade fotográfica.
Em seu Sobre a fotografia, publicado originalmente
em 1977, ela fala da conexão com as famílias:
“Uma foto equivale a uma prova incontestável
de que determinada coisa aconteceu. A foto pode
distorcer; mas sempre existe o pressuposto de que
algo existe, ou existiu, e era semelhante ao que está
na imagem. (...) Durante pelo menos um século, a
foto de casamento foi uma parte da cerimônia tanto
quanto as fórmulas verbais prescritas. As câmeras
acompanham a vida da família. Segundo um estudo
sociológico feito na França, a maioria das casas
tem uma câmera, mas as casas em que há crianças
têm uma probabilidade duas vezes maior de ter
pelo menos uma câmera, em comparação com
as casas sem crianças. Não tirar fotos dos filhos,
sobretudo quando pequenos, é sinal de indiferença
paterna, assim como não comparecer à foto de
formatura é um gesto de rebeldia juvenil. Por meio
de fotos, cada família constrói uma crônica visual
de si mesma – um conjunto portátil de imagens que
dá testemunho da sua coesão. Pouco importam
as atividades fotografadas, contanto que as fotos
sejam tiradas e estimadas.”
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Fotografia por Max Felner. Zurique, Suiça

ESPELHO E RETRATO FOTOGRÁFICO

O retrato, ao fixar
um tempo e ao
escolher uma
moldura que
recorta o espaço,
deixa escorrer
por seus poros
a memória do
sujeito que sabe
que tudo muda,
sempre muda

Como me vejo? Que olhos me veem (os da lente, do
fotógrafo, do outro distante?)? Como quero que me
vejam? Tudo para, ao final, chegarmos à pergunta
primeira, que sempre nos fazemos de forma menos
ou mais explícita: quem eu sou? Continuo sendo
aquele que fui?
“Ora, a partir do momento em que me sinto
olhado pela objetiva, tudo muda: ponho-me a
‘posar’, fabrico-me instantaneamente um corpo
outro, metamorfoseio-me antecipadamente em
imagem (...). Não sei como, do interior, agir sobre
minha pele” (Roland Barthes, A câmara clara, 1980).
Um indivíduo nunca se faz sozinho. Mesmo
que olhemos para antepassados que sequer
chegamos a conhecer, há um sentimento comum
de pertencimento. Alguém ali em branco e preto
tem responsabilidade sobre mim, viajou no
tempo, trilhou um caminho para que sua história
desembocasse na minha, entregando-me um
bastão de corrida e dizendo: “é tua vez, corre o
percurso que te cabe, faz o teu melhor!”.
Na foto de antepassados, há uma parte de nós
que existia antes de existirmos. Talvez, por isso,
fascine tanto. Há um desejo de infinito que se
estende genética e subjetivamente para frente e
para trás quando me enxergo nos avós, pais e mães,
assim como nos filhos e netos. É ali que me vejo
“nariz de um, boca de outra, sorrisinho de outrem,
os olhos de fulana, a malícia de beltrano”.
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QUEM ME OLHA DA FOTOGRAFIA?

Olhar detidamente para uma tela e ver um retrato de si
tirado agora, ou ver um papel um tanto puído de vinte
anos atrás, que diferenças e semelhanças pode haver?
O tempo passa, mas não o vemos passar no correr
da fração dos segundos, tamanha a sutileza e a lentidão
com que esse tempo nos esboça, trabalho de ourives
burilando suas marcas em nosso rosto, em nosso
corpo. Na imparável troca de cadeiras entre passado,
presente e futuro, parecemos hoje, no voo dos dias
que seguem uns aos outros, iguais ao que éramos
ontem. É a fotografia que, ao congelar o tempo, nos
faz perceber que ele passa. Ela fixa seu alfinete na
cartografia de um tempo que se foi. Cria um marco,
que marca. Cria um afeto, que afeta.
Desse modo, talvez seja possível, com alguma
pretensão, responder a pergunta que Cecília Meireles
faz ao encerrar seu poema Retrato: “Em que espelho
ficou perdida a minha face?”. Na fotografia. Pois
o espelho segue o fluxo, o curso e o discurso do
rio-tempo. Navegamos nele todos os dias. A face que
procuro em mim, de um momento que não há mais,
ficou a um só tempo morta e imortalizada na moldura
de um retrato fotográfico.
O retrato fotográfico, portanto, é sim, arte
de imobilizar o tempo. E o espaço. Os sentidos
que colocamos nas imagens, no entanto, mudam,
imprimem-se na carga de afeto simbólico que
depositamos na cena observada.
Carlos Drummond de Andrade olha fixamente
para um antigo Retrato de família. A certa altura, diz:
“Vinte anos é um grande tempo. / Modela qualquer
imagem”. Drummond sabe que olha para um
objeto inerte, um pedaço de papel velho (“um tanto
empoeirado”... “A avó ficou lisa e amarela”... “As flores
são placas cinzentas”) gravado com contornos que
fixaram um tempo que não existe mais. Encontra ali
o retrato de sua família. Mas sabe, também, que quem
olha para esse objeto é um sujeito. E, no trajeto entre
sujeito que olha e objeto que é olhado, muitos
sentidos se colocam em trânsito.
Nessa intrincada relação, o sujeito, ao ser
fotografado, também se coloca como objeto.
Paradoxalmente, é da câmara escura que nasce
a escrita de luz. No jogo entre escuridão e luz
(chiaroscuro!), entre sujeito e objeto, algo
renovado brota.
Para fechar de forma contundente seu poema,
Drummond sintetiza nesses versos a potência
do retrato: “Percebo apenas / a estranha ideia de
família /.../ viajando através da carne”. O retrato,
ao fixar um tempo e ao escolher uma moldura
que recorta o espaço, deixa escorrer por seus poros
a memória do sujeito que sabe que tudo muda,
sempre muda. Entre o retrato que diz quem fomos
e o espelho que diz quem somos, há um oceano
de lembranças, fantasias, ficções que nos
constituem e costuram passado e presente.
Mostram mais que a biologia de um corpo.
Forjam sua biografia e a sua bioficção.
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Fotografia por Sacha Styles
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Por Kátia Michell

O COSTUME DE SE ADORNAR COM JOIAS É TÃO ANTIGO QUANTO A PRÓPRIA HUMANIDADE

26

Par de enfeites de orelha feitos de ouro e cobre
Cultura Chimú. Norte do Peru, 1100–1450 DC
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Colar de Falcão da Princesa Neferuptah
12º Dinastia

1

Anel de Leontios
Império Bizantino, 1000

2

Colar com pingente em forma de borboleta
Grécia, séc III ou IV

3

Broche “A mulher libélula” por René Lalique
Art Noveau, 1900

4

Diamante Koh-i-Noor
Coroa Britânica, 1849
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1

2

4
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vaidade. Eles usavam joias
para se proteger e até hoje
há uma infinidade de objetos
influenciados pela sua cultura,
como joias com serpentes e
insetos finamente esculpidas,
e que mantêm a simbologia da
proteção.
Na Grécia antiga, o ouro e
as pedras preciosas também
eram utilizados em forma de
brinco, braceletes e colares.
Mas foram os etruscos, a partir
de 8 a.C, que passaram a
explorar materiais como ferro,
prata e cobre com o objetivo
de fazer artigos decorados.
Escavações ao longo dos
anos mostram a civilização
etrusca como uma das mais
primorosas ao produzir joias
dos mais variados formatos.
Os romanos antigos também
tinham uma relação intrínseca
com o ouro e o valorizaram
para as mais variadas fontes,
inclusive para a guerra. Do
ouro, fizeram diversos objetos
que diferenciavam seus
guerreiros e mostravam o
poder do seu povo. Mas foi a
partir da Idade Média que a
joalheria começou a ganhar
ainda mais força, com a
utilização de pedras preciosas,
como pérolas, safiras e rubis,
adicionadas ao ouro nos
objetos pessoais.
Foi nessa época que os
primeiros ourives surgiram,
assim como o conceito de
lapidação e outras técnicas
na fabricação de joias, como
a esmaltação − com uma
matéria-prima tão cara, rara
e delicada. Assim, as joias
passaram a servir ainda mais
para diferenciar as classes
sociais.

DESDE QUE
O OURO
COMEÇOU A SER
EXPLORADO, HÁ
PELO MENOS
SEIS MIL ANOS,
ELE FOI A
PRINCIPAL
MATÉRIA-PRIMA
PARA GARANTIR
A POSIÇÃO
DE PODER
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AS JOIAS ALÉM DO CORPO HUMANO
No Império Bizantino, as joias tiveram grande destaque na religião.
E novas tecnologias passaram a ser desenvolvidas, como a filigrana –
a criação de desenhos e formas com metais ultrafinos utilizada até hoje.
A partir daí, chega-se ao estilo gótico, com um diferencial: o uso do ouro
na arquitetura, o que influenciou também o design das peças.
Também por isso, os acessórios em ouro e pedras preciosas dessa
época são mais angulados e longilíneos, numa referência à verticalidade
(apontando para o céu, para Deus).
No Renascimento, entre meados do século XIV e o fim do século
XVI, a Igreja Católica passou a ter muita influência na joalheira. As joias
eram parte da burguesia e ganharam uma estética diferenciada. Nessa
época, os ourives começaram a ser tratados como verdadeiros artistas.
Os metais preciosos também passaram a ser explorados pelos países
colonizados, o que ampliou o comércio da joalheira.
No período Barroco, as joias ainda tinham muita influência na
religião: eram símbolo de riqueza, mas passaram a ter uma estética
mais delicada, relacionada às flores e à natureza. Assim como no período
Rococó, quando a lapidação evolui rapidamente e as joias começam
a ganhar composições únicas.
Nessa época, elas passaram a ter contornos mais delicados.
É o trecho da história conhecido como Século das Luzes, quando as
joias começam a ser utilizadas durante o dia, mais leves e assimétricas.
Também se destacam as joias noturnas, com muito brilho para
se realçarem à luz dos candelabros.
Ainda em um passeio pelos séculos, vemos como as joias
também podem contar a história do homem. O período Neoclássico,
por exemplo, foi marcado pela grande produção de joias e pela
relação afetiva e de poder que elas continuaram dando às pessoas.
Destaque para os camafeus, que passaram a ser difundidos e fazem
sucesso até hoje.
Durante a Belle Époque, com as curvas e os arabescos próprios
da Art Nouveau, os desenhos das joias ganharam contornos exóticos,
inspirados na natureza e no mundo da fauna e da flora, com figuras
como pavões e libélulas.
Finalmente, no tempo da Art Déco, as joias passaram a ter uma
aparência mais moderna, com influência da Escola de Bauhaus, do
cubismo e do abstrato. Linhas retas e circulares ficaram mais comuns,
assim como os animais e as formas femininas.
Mas a história do mundo aí também ganha seus contornos. A partir
da Primeira Guerra Mundial, o ouro ficou ainda mais escasso, dando
lugar para peças menos raras e valiosas, contudo, mais populares
e acessíveis para enfeites e presentes.
As joias, além do status, passaram a ser símbolo de confraternização
e emoção, para marcar momentos e comemorar datas importantes.
O que acontece até nos dias atuais, independentemente da matériaprima. Mas o ouro, esse valioso metal, continua sempre sendo objeto
de desejo e de sedução, mais ainda do que o próprio poder.

C U L T U R A
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O que hoje é delicadeza e
discrição, antigamente era
força, poder e status. E, por
que não dizer, ostentação.
Pelo menos quando se fala em
joias e sua história em relação
à humanidade. Pois, de certa
forma, as joias nasceram com
os homens e evoluíram com
eles e para eles.
Feitas de ossos, madeiras,
pedras e até dentes durante
a pré-história, as joias tinham
sua função desempenhada para
muito além dos ornamentos.
Eram amuletos protetores e
indicavam a posição social de
quem as usava. Já nessa época,
elas se sobressaíam à estética:
era uma forma de comunicação.
E, desde que o ouro
começou a ser explorado, há
pelo menos seis mil anos, ele se
tornou a principal matéria-prima
para garantir posição de poder,
seja com apelo cultural ou
religioso. Há relatos, datados de
pelos menos 4 mil anos, de que
as primeiras tribos indígenas
localizadas onde hoje é a
Colômbia, por exemplo, criavam
seus adornos em ouro para os
caciques, os homens de maior
influência dentro da tribo.
No início, eles faziam
esculturas que eram adoradas
pelas tribos, pois acreditavam
que o metal dourado se
assemelhava ao sol. Basta dar
uma olhada no Museu do Ouro
de Bogotá, considerado o mais
importante museu do ouro do
mundo, para se deparar com
esculturas estonteantes feitas
pelos indígenas que adoravam
o “deus do sol”.
Assim também aconteceu
com os egípcios antigos,
conhecidos pela extrema
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007 Como evolui James Bond, personagem
que inspirou várias gerações com muito
charme, virilidade, adrenalina e tecnologia

M A G A Z I N E
B

JAMES
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Por Dani Brito

O relógio Omega Seamaster
Planet Ocean Quantum of Solace
é uma edição especial inspirada
na textura e no desenho da icônica
pistola usada pelo agente

A primeira versão do espião

gadgets, seu 007 dirigiu uma

vivido por Craig como um

foi do ator escocês Sean

BMW remotamente pelo celular

homem que se depara com um

Esta é provavelmente uma das

Connery, com seis filmes entre

e lançou chamas por meio de

apresentações mais célebres

os anos 1962 e 1971 – deixando

uma gaita de foles.

do cinema. A saga do charmoso
e carismático agente britânico,
que seduz mulheres, visita
cassinos de luxo, dirige carros
velozes e salva o mundo, é
icônica.
Criado pelo escritor Ian
Fleming, James Bond é um

de atuar nesse período apenas
em um, no ano de 1969,
quando o papel coube ao ator
George Lazenby. “Connery
tinha todas as características
de masculinidade, charme,
mistério e, sobretudo,
virilidade, muito fundamentais

Com Daniel Craig, preferido
de muitos, o papel sofre uma
ruptura. 007 torna-se um herói

O SATÂNICO DR. NO

1962 S EAN CO N N ERY

MOSCOU CONTRA 007

1963 S EAN CO N N ERY

mal difuso, que não pode ser de

007 CONTRA GOLDFINGER

1964 S EAN CO N N ERY

todo eliminado, e em constante

007 CONTRA A CHANTAGEM ATÔMICA

1965 S EAN CO N N ERY

COM 007 SÓ SE VIVE DUAS VEZES

1967 S EAN CO N N ERY

desconforto. O Bond de hoje
pertence a um mundo mais
instável, rapidamente mutável

L E WI S GI L B E RT

007 - A SERVIÇO SECRETO DE SUA MAJESTADE
PE T E R H U NT

007 - OS DIAMANTES SÃO ETERNOS
GU Y H A M I LTON

1969 GEO RGE L AZ EN BY
1971 S EAN CO N N ERY

1974 RO GER M O O RE

007 - O ESPIÃO QUE ME AMAVA

1977 RO GER M O O RE

Royale (2006), em que Craig

007 CONTRA O FOGUETE DA MORTE

1979 RO GER M O O RE

ser inatingível e inabalável que

emerge das águas de sunga,

007 - SOMENTE PARA SEUS OLHOS

1981 RO GER M O O RE

007 CONTRA OCTOPUSSY

1983 RO GER M O O RE

007 - NA MIRA DOS ASSASSINOS

1985 RO GER M O O RE

fere e se machuca, inclusive
emocionalmente. “Ele é um
personagem distanciado desse

Na mesma esteira, Camargo
lembra da cena de Cassino

tal qual a bond girl de Ursula

Fria e foi vivido no cinema por

comenta o jornalista e doutor

assim muito viril”, avalia o

Andress em O Satânico Dr. No,

seis atores que encarnaram,

em cinema Paulo Camargo.

jornalista.

primeiro filme da série, de 1962.

No melhor estilo “adapte-se

Agora, o objeto de desejo não

estereótipos de masculinidade

Moore emprestou humor e

ou morra”, o espião da Rainha

e virilidade de formas

refinamento clássico ao 007 por

vem refletindo o masculino do

diferentes. Bond atravessou

mais 12 anos. “A masculinidade

seu tempo em seus corpos,

se mantém como produto de

o século XX nos apresentando

perde um pouco o sex appeal

suas roupas, relacionamentos

exportação britânico, um dos

peripécias fantásticas feitas

e encarna esse espírito inglês

amorosos e enfrentamento

símbolos mais fortes da cultura

com muito charme, atrevidos

levemente blasé. Roger Moore

de vilões. O Bond à la Connery

do Reino Unido, assim como os

jogos de sedução, potência

é um Bond que praticamente

parece estar sempre bem

Beatles. 007 - Sem Tempo para

corporal e inabaláveis senso

não se suja, não se fere, é

consigo mesmo, com contornos

Morrer (2020) é o último filme

moral e disciplina. Além disso,

intocável”, completa Paulo.

definidos entre o bem e o

estrelado por Daniel Craig.

A era Pierce Brosnan,

T E R E NC E YOU NG

1973 RO GER M O O RE

e complexo.

o James Bond era, mas ainda

tem ao seu dispor os melhores

GU Y H A M I LTON

007 CONTRA O HOMEM COM A PISTOLA DE OURO

pós-moderno, que se suja, se

para o seu James Bond”,

A partir de 1973, Roger

T E R E NC E YOU NG

COM 007 VIVA E DEIXE MORRER

espião emblemático da Guerra

cada um em sua época,

T E R E NC E YOU NG

são mais as garotas bond...
Em pleno século XXI, 007

mal – que pode ser combatido

Entre os cotados para viver

equipamentos tecnológicos

não menos carregada de

e sanado, e uma espécie de

o próximo 007, estão os atores

e perícia no uso de armas e

charme, estreia um Bond

pertencimento a um mundo

James Norton, Tom Hiddleston

veículos. Um misto irresistível

mais sarcástico, irônico

controlável. Chegamos aos dias

e Idris Elba, que seria o primeiro

de brutalidade e polidez.

e aventureiro. Com novos

de hoje com o mesmo agente,

Bond negro da história.

GU Y H A M I LTON
GU Y H A M I LTON

L E WI S GI L B E RT
L E WI S GI L B E RT
J OH N GL E N
J OH N GL E N
J OH N GL E N

007 - MARCADO PARA A MORTE

1987 T I M OT H Y DALTO N

007 - PERMISSÃO PARA MATAR

1989 T I M OT H Y DALTO N

007 CONTRA GOLDENEYE

1995 P I ERCE B RO S N AN

007 - O AMANHÃ NUNCA MORRE

1997 P I ERCE B RO S N AN

007 - O MUNDO NÃO É O BASTANTE

1999 P I ERCE B RO S N AN

007 - UM NOVO DIA PARA MORRER

2002 P I ERCE B RO S N AN

J OH N GL E N
J OH N GL E N

M A RT I N CA M PB E L L

ROGE R S POT T I SWOOD E

M I C H A E L A PT E D
L E E TA M A H OR I

007 - CASSINO ROYALE

2006 DAN I EL CRAI G

007 - QUANTUM OF SOLACE

2008 DAN I EL CRAI G

007 - OPERAÇÃO SKYFALL

2012 DAN I EL CRAI G

007 CONTRA SPECTRE

2015 DAN I EL CRAI G

007 - SEM TEMPO PARA MORRER

2020 DAN I EL CRAI G

M A RT I N CA M PB E L L
M A RC FORST E R
SA M M E ND ES
SA M M E ND ES

CA RY J OJ I FU KU NAGA

C U L T U R A

UM AGENTE DE TIRAR O FÔLEGO

BOND. JAMES BOND.

O HOMEM OMEGA
Um novo filme de James Bond significa

relógios de pulso. Mas nos últimos nove

um novo relógio James Bond. E o próximo,

filmes, começando com Pierce Brosnan,

Sem tempo para morrer, com estreia

em 007 contra GoldenEye (1995), Bond

mundial marcada para novembro de 2020,

tem sido um homem Omega graças à

não será diferente. Quando Daniel Craig

parceria entre a marca e os produtores

voltar às telas para reprisar seus deveres

da franquia Eon Productions.

como o lendário espião britânico será a
nona vez que 007 usa um relógio Omega.
Com um detalhe de luxo: dessa vez,

Em 007 contra Spectre,
Bond usou os modelos
Omega Seamaster Aqua Terra
e o Omega Seamaster 300,
perfeitos para o pedigree
naval do agente
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A figurinista Lindy Hemming,
ganhadora do Oscar no ano 2000, foi
responsável por lançar o relógio 007.

a marca suíça teve a colaboração de

Na ocasião, disse: “Eu estava convencida

Craig para projetar o Seamaster Diver

de que o comandante Bond, um

300M 007 Edition que ele usa no filme.

homem naval, um mergulhador e um

O relógio é feito de titânio leve e tem o que

discreto cavalheiro do mundo, usaria

a marca descreve como “detalhes marrons

o Seamaster com o mostrador azul.”

tropicais”. Uma caixa de cristal de safira

A OMEGA trabalhou
em estreita
colaboração com
Daniel Craig, a fim
de criar o mais
recente relógio
007, e os resultados
foram realmente
impressionantes.
Dessa colaboração
surgiu um relógio
elegante de 42 mm,
fabricado em titânio
grau 2, robusto e leve
ao mesmo tempo.

Embora alguns desses filmes não

resultou em um modelo mais fino do que

necessariamente se mantenham

os regulares Seamaster Diver 300M − este

pelos padrões atuais, cada relógio

é particularmente icônico porque marca

007 ainda parece totalmente clássico.

o 25º aniversário da parceria da Omega

Com quase 60 anos de saga, James

com a franquia James Bond.

Bond permanece como ícone de
beleza, desenvoltura social e elegância.

HISTÓRICO

As diferenças de abordagem do

A série desfruta de uma rica tradição de

personagem também mudam em

colocar horologia de peso na tela grande.

relação aos carros, às armas, aos

Ao longo de 57 anos e 24 filmes, os atores

acessórios e a todo o merchandising

que interpretaram James Bond usaram

em torno de sua lenda.

SEAMASTER DIVER

300M
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Por Katia Michelle
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HERANÇA DA CULINÁRIA
Uma joia é um ornamento, uma peça que tem o seu
valor monetário e sentimental. Mas uma joia não se
encerra em um objeto. Ainda que deva ser um bem
durável, ela pode também estar “escondida” em
outros formatos. Como uma especiaria, por exemplo.
E é como um verdadeiro tesouro que o açafrão
se revela. Assim como ouro, ele causa grande fascínio.
A começar pelo processo do plantio e da colheita,
que envolve um intenso e delicado trabalho manual.
A magia do açafrão vem de longa data. São mais de
3 mil anos de cultivo e, assim como uma joia rara, seu valor
depende de várias características que vão da pureza
ao poder corante, do aromático e da acidez. Os pistilos
da flor lilás – chamada de Crocus Sativus – são de um
vermelho escuro e quase indecifráveis. São vendidos
em filamentos secos, geralmente em pequeníssimas
quantidades, que rendem uma fartura de cores e sabores.
As flores do açafrão se abrem apenas uma vez por
ano e, durante uma semana, cada uma produz apenas
três pistilos, que devem ser retirados manualmente
em um trabalho cirúrgico, primoroso e demorado.
Não bastasse isso, são necessárias pelos menos 150
mil flores para produzir um quilo de açafrão. O resultado
é que a iguaria é comercializada, literalmente, a preço
de ouro. Ou quase, dependendo da região. No Brasil, por
exemplo, o quilo do açafrão pode chegar a R$ 150 mil.
Mais comum na Ásia, região de origem, com
destaque para a Índia, a planta também é cultivada
em outros locais, como Grécia, França e Espanha.
Seu nobilitante uso vai da culinária mediterrânea,
como paellas e risotos, às mais curiosas criações,
desde que se tenha coragem (e recursos) para testar
a iguaria que, de tão poderosa, pode se tornar tóxica
quando usada em grande quantidade.

Considerado
um dos
tesouros da
gastronomia
mundial,
o açafrão
tem história
milenar
C U L T U R A

M A G A Z I N E

AÇA

CÚRCUMA x AÇAFRÃO
E, assim como acontece no fascinante mundo das
joias, a raridade e o valor da especiaria salta aos olhos
da falsificação. Se você está pensando em investir
nela, cuidado para não levar cúrcuma por açafrão.
É que, no mundo todo, o verdadeiro açafrão pode ser
confundido com o açafrão-da-terra, mais conhecido
como cúrcuma.
Diferente do açafrão verdadeiro, que vem do
pistilo da flor, a cúrcuma vem da raiz, vendida em
pó; é mais fácil de manusear e, portanto, bem mais
barata. O poder de coloração é parecido, mas nem
de longe tem a mesma exclusividade e raridade
na plantação e na colheita.
O premiado chef Beto Madalosso, de Curitiba,
confessa: “O açafrão é mágico. Quando você coloca
um fio no prato, ele tem o poder de dar uma
coloração e um sabor incríveis, mas eu não uso.
Não é acessível e encarece demais qualquer receita”.
A chef Gabriela Carvalho, do Quintana
Gastronomia, conhecida por suas práticas
sustentáveis, tem outra visão. Concorda com
a raridade e o alto valor do tempero, mas declara
que os comensais devem honrar a iguaria assim
como a natureza o fez, presenteando a culinária
com a rara flor: “O açafrão deve ser reservado
a momentos de celebração. Deve ser harmonizado
com elementos que permitam sentir a delicadeza
do seu sabor e aroma. Cada prato criado com ele
deve ser degustado em situações tão exclusivas
como a própria especiaria”.
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Fotografia por Sam Balye. Beijing, China
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notabilizou

própria família se

sistema em que a

disparar contra o

ficou conhecido por

anos 1950, artista

paulistano dos

circuito artístico

legado dos pais no

influenciado pelo

Diretamente
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Por Rafael Costa

e

nelson

B

Fotografia por Cortesia da galeria Silvia Cintra + Box 4

entre desconstruções e construções
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“Nelson
era uma
dor de
cabeça”

“Nunca me
interessei por
arte mas, ao
morar na casa
dos meus pais,
a arte estava
impregnada lá
dentro. Toda a
biblioteca eram
livros de arte. E
minha família me
empurrando”
Nelson Leirner

Adolfo Leirner,
irmão de Nelson

A R T E

Em uma das diversas mostras retrospectivas da contundente
carreira de Nelson Leirner, realizada em 2004, uma obra
contrastava por sua singeleza. Em lugar do conteúdo
provocador, mordaz e irreverente que marcou a extensa
carreira do artista paulistano — morto em março de 2020, aos
88 anos —, um trabalho representava, em traços infantis, um
trenzinho guiado por um caminho ascendente formado por
livros sobre a escultura de Felícia Leirner (1904–1996).
Tratava-se de uma homenagem à mãe, a quem Nelson
era fortemente ligado não apenas por laços afetivos. Felícia,
ao entrar no mundo das artes tardiamente, no fim dos anos
1940, iniciou dentro de sua família um legado artístico difícil
de dimensionar — e cuja influência contribuiu para a própria
essência da obra de seu filho mais célebre.
Foi para acompanhar a vocação de Felícia que o próspero
empresário da indústria têxtil Isai Leirner (1903–1962), seu
marido, também se aproximou do circuito artístico de São
Paulo. Poloneses chegados ao Brasil em 1927, nenhum
deles tinha uma ligação familiar especial com o mundo da
arte. “Quem começou a história da arte na família foi minha
mãe”, lembra Adolfo Leirner, irmão mais novo de Nelson e da
também artista Giselda Leirner.
Isai se tornou um importante incentivador da arte paulistana
nos anos 1950, passando pela diretoria do Museu de Arte
Moderna (MAM) e da Bienal de São Paulo e organizando
prêmios e exposições. Paralelamente, Felícia consolidou seu
nome na escultura modernista brasileira, tornando-se nome
constante nas bienais da cidade.
Foi este o cenário que Nelson Leirner, aos 20 e poucos
anos, encontrou depois de uma tentativa frustrada de se
formar engenheiro têxtil nos Estados Unidos a pedido do pai
nos anos 1950.
“Nelson era uma dor de cabeça”, conta Adolfo, citando
episódios de rebeldia e adulterações de boletim. “Não
conseguiu passar na faculdade, aprendeu a falar o inglês
mais ou menos. Aí voltou para São Paulo e encontrou já
um ambiente artístico”, conta o irmão — lembrando que a
crescente importância dos Leirner na área tornou a residência
da família um ponto de encontro de artistas, intelectuais e
mecenas.
Uma carreira na arte passou a ser vista como alternativa
para o enfant terrible Nelson — que relataria em entrevistas,
com seu característico tom desmistificador, que foi
“empurrado” pelos pais para o ramo. “Nunca me interessei
por arte”, disse em uma delas. “Mas, ao morar na casa
dos meus pais, a arte estava impregnada lá dentro.
Toda a biblioteca eram livros de arte. E minha família
me empurrando”, lembrou.
“De problema, Nelson se tornou um patrimônio da família”,
resume Adolfo sobre o fato de o irmão, talvez contra as
expectativas, ter se tornado um dos grandes nomes
da arte brasileira.
Obra da série “Assim é... se lhe parece”, de 2010. A apropriação de
objetos de consumo populares é uma das marcas da obra do artista
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Fotografia por Cortesia da Galeria Silvia Cintra + Box 4

1

Fotografia por Cortesia da Galeria Silvia Cintra + Box 4

2

Acervo de família. Fotógrafo não identificado

3

Homenagem a Fontana II, 1967 – tecido e zíper 179 x 124 cm
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil. Doação do artista, 1984

CRÍTICA AO SISTEMA

HERANÇA

1 Obra da série “Quadro a quadro – Cem Monas”, de 2012.
A crítica ao consumo e a dessacralização da arte foram
temas frequentes nas obras do artista

2 “Quebra-cabeça”, de 1965: o uso de elementos
interativos foi uma das propostas de Leirner

Nelson não chegou a influenciar
nenhum de seus filhos a seguir
carreira artística. O antropólogo
Piero Leirner, com quem o
pai manteve a relação mais
próxima, diz se considerar um
mero observador privilegiado
— e brinca que a presença
de Nelson teve até um efeito
inverso.
Apropriador incorrigível, o
artista tomou sem autorização
desenhos feitos por Piero para
criar novas obras. Então com
sete anos, o menino guardou as
canetinhas em protesto e jamais
voltou a desenhar. “Mas nunca
me senti mesmo nessa trilha”,
conta Piero, hoje professor da
Universidade Federal de São
Carlos. “Acho que o legado ficou
no sistema da arte dele, nos
alunos e nas suas relações com
o mundo artístico”, avalia.
Piero se refere à influência
de Nelson Leirner sobre uma
geração de artistas que passou
pelas fileiras da FAAP (Fundação
Armando Alvares Penteado),
onde seu pai lecionou entre os
anos 1970 e 1990.
“Nelson foi um grande
formador de artistas. Vários o
citam como referência”, conta
Farias, mencionando nomes
como Leda Catunda, Edgard de
Souza e Sérgio Romagnolo.
O fato merece um capítulo
à parte e, de alguma forma,
remete à história iniciada por
Felícia há mais de 70 anos.
“O legado para os alunos é
fortíssimo, e ainda está para ser
entendido”, sugere o curador.

A R T E

O prestígio que Isai Leirner
construiu no circuito artístico
abriu portas para um artista
iniciante como Nelson, que não
teve problemas para ter sua
primeira exposição individual
já em 1961 e para figurar ao
lado de nomes relevantes. O
artista não só reconheceu o
“jogo” como resolveu investir
diretamente contra ele, com
o espírito contestador que se
tornaria uma de suas marcas.
Nelson se afastou do cânone,
abandonando a pintura e
abraçando a influência dadaísta e
formas de arte contemporâneas
como a assemblage – colagens
com objetos e materiais
tridimensionais . O sistema
das artes foi um dos seus alvos
preferenciais.
“Desde cedo, Nelson
percebeu que a produção
artística estava diretamente
ligada a uma rede de influências.
A noção de que a arte também
está ligada à ideia de jogo, de
especulação e de blefe marcou
indelevelmente o trabalho
dele”, explica o curador e amigo
Agnaldo Farias.
Nas palavras do próprio
Nelson, sua carreira podia ser
dividida entre “AP e DP” —
“antes e depois do pai”, morto
em 1962. A partir de então,
o artista passaria a trilhar seu
caminho pelas margens, ficando
décadas sem conseguir vender
suas obras antes de se tornar
altamente valorizado, depois
dos anos 1990.
Uma das obras mais conhecidas
de Nelson Leirner é didática quanto
ao tema da especulação sobre
a arte: em 1966, o artista enviou
ao Salão de Brasília um porco
empalhado para, depois de aceito,
publicar uma carta questionando
os critérios de seleção. Entre
respostas de membros do júri
e textos na imprensa da época,
o assunto deu o que falar.

Mais tarde, um dos integrantes da
banca, Frederico Morais, sugeriu
que, com a provocação, Nelson
de alguma forma procurava
destruir a forte herança deixada
pelos pais — que se ligaria, direta
ou indiretamente, ao sucesso de
diferentes personagens de nome
Leirner na cena artística brasileira.
Dentre eles, é possível citar
Giselda, respeitada artista e
escritora, irmã mais velha de
Nelson; Sheila Leirner, filha
de Giselda, crítica e curadora
com um importante papel na
história das bienais paulistas; e a
prestigiada artista contemporânea
Jac Leirner, filha do colecionador
Adolpho, sobrinho de Isai.
O próprio irmão mais novo de
Nelson, Adolfo, passou a se
dedicar à fotografia após concluir
uma bem-sucedida carreira na
medicina.
Iconoclastias à parte, contudo,
Nelson procurou preservar o
legado de Felícia no final da vida
da mãe, buscando maneiras de
valorizar seu acervo — em parte,
guardado pelo belo Museu Felícia
Leirner, em Campos do Jordão
(SP). “Ele tinha interesse nisso.
Acreditava que ela fosse uma
grande artista, cuja visibilidade
estava aquém da obra”, diz Farias.

“Acho que o legado
ficou no sistema da
arte dele, nos alunos
e nas suas relações
com o mundo
artístico”
Piero Leirner, filho de Nelson
3 Felícia e a filha, Giselda, também artista e escritora: legado iniciado pela
escultora influenciou a trajetória de filhos e outros membros da família Leirner
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Com design
autoral e peças
exclusivas,
a Bergerson
traduz
conceitos
da escola de
alta-joalheria,
em peças
únicas,
há mais
de 50 anos

JOALHERIA

B

Por Liege Fuentes
Fotografia por Rodrigo Fonseca
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A natureza tem seus segredos quando transforma
um mesmo elemento em materiais completamente
diferentes. Grafite e diamante são exemplos do
resultado desse mistério operado pelas condições
de temperatura e pressão às quais o carbono
é submetido há milhões de anos. O elemento
original de ambos os produtos é um só: o carbono.
Porém, os resultados de uso, percepção e valor
são reconhecidamente diversos.
No mundo da alta-joalheria, tanto a transformação
como a diversidade dos produtos cabem à perfeição
para demonstrar o quanto há de complexidade,
mistério e beleza na natureza da produção de joias
autorais, e como elas diferem em percepção e valor
de itens destinados a linhas mais comerciais,
de escala industrial.
Todo o processo de produção de uma peça
autoral exclusiva envolve estágios que vão da
subjetiva e impalpável criatividade – intrínseca
à natureza humana - até a realidade da execução
técnica, que a submete inclusive a alta pressão
e temperatura no ambiente da manufatura.
A complexidade de todo o processo começa
antes da criação, na etapa de pesquisa de
temas, com análise e estudo de tendências,
que recorrem a fontes quase infinitas de consulta,
como a leitura de um texto, filmes e exposições
de arte, além de elementos associados
ao universo da moda propriamente ditos
e a comportamentos de consumo.
Enquanto na produção do diamante e da grafite
é a natureza a responsável por orquestrar essas
transformações, no coração da joalheria são
profissionais como designers, modelistas/ourives,
de fina sensibilidade, que conduzem a ideia original
ou gema única ao indescritível produto final –
a joia autoral, aquela capaz de provocar o mistério
de um olhar que brilha paralisado pelo desejo
diante de uma vitrine.

A R T E

M A G A Z I N E

ALTA
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Coleção Privilege – Brincos e anel em ouro branco e diamantes
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DOSSIÊ

PERSONIFICAÇÃO

Na Bergerson, joias autorais são
itens planejados com apurada e
estratégica regularidade e resultam
em diferentes apresentações,
sempre inéditas, ao longo do ano.
“Começamos a trabalhar na criação
de peças exclusivas seis ou sete
meses antes de cada lançamento”,
explica Ricardo Sousa, design
manager à frente das criações da
joalheria há 10 anos.
O processo criativo é a gênese
de tudo e nasce coletivamente
em reuniões de brainstorm com
toda a equipe a fim de chegar ao
tema/conceito que norteará uma
coleção ou peça original. Envolve
o desenvolvimento de linhas de
todo o portfólio da marca, inclusive
as coleções limitadas e exclusivas.
“O que diferencia é a escolha dos
materiais que vamos utilizar nas
peças autorais únicas”, detalha
Ricardo.
O início pode se dar, por exemplo,
a partir de gema única, exclusiva,
que foi integrada ao acervo da
Bergerson. Ou de uma ideia original
com elementos identificadores, que
caracterizam a marca, associados
às datas de lançamento, como
Natal e Dia das Mães. “A marca
tem signos que a diferenciam
no universo da alta-joalheria e
são reconhecidos pelos clientes.
O diamante é o principal deles.
Quase todas as nossas criações
exclusivas trazem uma conexão
com o diamante, mesmo que ele
não seja o protagonista da joia”,
revela Ricardo.
Também são signos característicos,
o uso imperioso de materiais
naturais e nobres e a atemporalidade,
para que as joias possam dialogar
com diferentes gerações
e se perpetuar através delas.

O tema começa a se materializar
na construção de um “dossiê”
contendo argumentos, referências
utilizadas, esboços da ficha técnica,
materiais e suas especificidades,
custos e faixa de valores para
seguirem à aprovação e à validação
interna. Então, parte-se para duas
etapas:

A produção da peça em si não é
imediata. Designers e modelistas/
ourives começam a trabalhar
juntos para que se ‘traduza’ o
que foi projetado. É feito um
protótipo para se captar o mais
exato resultado possível, que é
confeccionado artesanalmente
em algum material provisório, em
geral prata. A ergonomia da peça
no corpo, seja brinco, anel ou colar,
é primorosamente ajustada antes
da produção e finalização da joia
definitiva.
Na fase final, sim, utiliza-se o
material nobre que foi definido,
incluindo as etapas de lapidação,
incrustação de pedra, polimento
ou acabamento planejado.
Considerando todas sempre como
produção limitada, numerada e de
peças únicas feitas à mão.
“Nossos clientes de peças
exclusivas são tanto jovens como
mulheres mais experientes, que
apreciam a expressão Bergerson da
escola de alta-joalheria. O que as
fazem decidir por nossos produtos
é a forma como traduzimos esta
escola. Conseguimos atingir esse
público com uma equipe que
sabe ser flexível na interpretação
e aplicação das tendências
associadas às características
e aos conceitos da marca”, revela
o designer.
Esse público inclui também
aqueles que buscam peças feitas
por encomenda. Neste caso,
a produção une equipe e cliente
na tradução do seu desejo em
design, criação e resultado final.

1 o desenho artístico da joia ou
coleção pretendida, feito pelos
designers utilizando diferentes
técnicas de ilustração;
2 a produção da ficha técnica
completa, com todas as
coordenadas e descritivos das
peças que constam na proposta,
incluindo medidas, cuidados com
ergonomia, detalhes das pedras,
quantidade, tamanho, cor, tipo de
lapidação, de acabamento, metais
utilizados, entre outros.
“Em itens que possuem gema de
cor, por exemplo, priorizamos a
aquarela como representação da
peça, para que a ilustração fique
o mais fiel possível. Mas também
utilizamos técnicas em plataformas
3D, depois do desenho, que
demonstram as dimensões da
peça”, explica Ricardo.

A R T E

As joias
autorais são
sempre de
produção
limitada,
numeradas
e de peças
únicas feitas
à mão

O PERCURSO DA CRIAÇÃO

Da idealização ao objeto de desejo
Todo o processo
de produção de
uma peça autoral
exclusiva envolve
etapas que vão
da subjetiva
e impalpável
criatividade
até a realidade
da execução
técnica

A produção das coleções
ou peças exclusivas da
marca requer um roteiro
bem definido, entre a ideia
original e a materialização
no produto final. São as
seguintes as etapas, iniciadas
até sete meses antes do seu
lançamento nas lojas:
Pesquisa de tendências:
busca livre de informações
e elementos diversos no
universo da moda, meios
artísticos e comportamentos
de consumo

A R T E

Definição do conceito central
da coleção em brainstorm
com a equipe de criadores,
traduzindo os elementos
pesquisados num tema único
Briefing contendo a defesa da
proposta para aprovação final,
considerando materiais, custos
e faixa de valores
Produção do design das peças
em desenhos artísticos pelos
designers
Ficha técnica com todas as
coordenadas e descritivos
das peças constantes na
proposta aprovada, incluindo
medidas, detalhes das pedras,
quantidade, tamanho, cor, tipo
de lapidação, de acabamento,
metais utilizados (ouro, prata),
entre outros
Produção manual de peçaprotótipo pelo modelista/
ourives, em geral feita em prata
para afinação de detalhes,
antes da cravação das pedras
Confecção manual da
peça final, com todos os
acabamentos, cravação
e detalhes
Produção de materiais
de divulgação, catálogo
e lançamento das joias,
propriamente, nas lojas
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Coleção Privilege – Ouro rosé e diamantes brancos,
diamantes chocolates e diamante azul
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Fotografia por Alex Iby. Boston, Estados Unidos

B

A R T E

M A G A Z I N E

Por Caetano Galindo

F E C H A D O
EM
SI
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Artistas precisam ser os mais interessados nos outros e, ao mesmo tempo, os mais insulados em si
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Cerca de 2.500 anos atrás, um homem sentou-se ao
pé de uma figueira na Índia, fechou os olhos e decidiu
sair dali apenas quando tivesse entendido a condição
humana. Nada menos do que isso. Dizem que ele
precisou de 49 dias nesse total isolamento, mas
o fato é que acabou chegando a algumas das mais
profundas e originais percepções a respeito do
que nos cabe nesse nosso vale de lágrimas.

causando. E talvez não seja irrelevante o fato
de que uma imensa parcela dos mais famosos
artistas reclusos seja de escritores.
O romancista norte-americano David Foster
Wallace (1962-2008) dizia, afinal, que todo escritor
precisa ser um tipo muito estranho de observador.
Quase um parasita. Afinal, ele tem que ter olhos e
ouvidos muito atentos para a realidade que o cerca
e as pessoas que a constituem. É disso que ele se
alimenta. Mas, ao mesmo tempo, a mecânica real da
produção de literatura demanda não só muito tempo
de isolamento (trabalho calado, fechado diante da
tela), mas um tipo de mergulho em um mundo que
você mesmo cria, uma imersão no contexto daquelas
pessoas inventadas que tende a fazer com que você
feche os olhos de maneira crua, algo dura, e talvez
cruel, para a realidade imediata até das pessoas mais
próximas a você.
Wallace dizia que um romance inacabado é como
um filho pequeno e doente, que consome todo o seu
tempo e todo o seu empenho, deixando muito pouco
para a realidade prosaica à sua volta. A realidade,
para quem está criando um mundo inteiro povoado
por dezenas de pessoas interessantes, que dependem
totalmente do seu empenho constante para continuar
“existindo” (aquela imagem do filho doente), pode
parecer de fato muito pouco atraente. Daí talvez
haver mais escritores reclusos do que pintores, ou
compositores.
O escritor é um sovina, dedicado a poupar tudo
que podia gastar com os filhos de verdade e os
amigos unicamente para depois fazer imensas
doações de caridade para pessoas que nem
conhecerá. Nós.

entrevistas. Ele aparentemente leva uma vida normal,
apenas sem dar as caras. O brasileiro Dalton Trevisan
(1925 -) leva um pouco mais longe sua reclusão. E, de
fato, poucas pessoas parecem ter algum contato direto
com o escritor apelidado de “Vampiro de Curitiba”.
Henry David Thoreau (1817-1862), por outro lado, foi um
recluso com prazo de validade, tendo passado cerca
de dois anos isolado numa cabana construída por ele
mesmo às margens do lago Walden, num processo de
redescoberta que levou a uma profunda mudança em
sua produção. Marcel Proust (1871-1922) mandou tapar
as janelas do seu quarto e cobrir as paredes com
cortiça para encobrir o som da rua, e se fechou ali
dentro para tentar terminar Em busca do tempo perdido,
um mergulho de 2.500 páginas em sua memória afetiva.
Mas poucos definem tão bem a imagem do escritor
recluso quanto J. D. Salinger (1919-2010), que, no que
parece ter sido uma reação ao seu próprio sucesso
− e também uma decorrência de sua imersão cada vez
mais radical nas mesmas filosofias orientais que teriam
sido familiares ao sujeito sentado ao pé daquela árvore
−, foi se fechando cada vez mais numa casa isolada,
transformada aos poucos em uma espécie de fortaleza
murada. Salinger deu inclusive o passo final desse
recolhimento, simplesmente deixando de publicar
durante quase meio século.
Todos esses escritores (e seria possível citar tantos
outros), mesmo trancados em suas casas e isolados do
mundo, conseguiram nos ajudar a ver o próprio mundo,
e a ver a nós mesmos de maneiras mais sofisticadas
e mais interessantes. Isso é devido àquela ambígua
natureza de sua atividade, é certo. É devido ao seu
talento excepcional, é claro. Mas, também, ao fato
de que existem janelas.

A reclusão de cada um

Janelas para o mundo

É claro que o tipo de reclusão desses indivíduos
pode variar. O romancista norte-americano Thomas
Pynchon (1937 -), cuja última foto oficial é dos anos
1950, uma vez disse que “recluso” é apenas o termo
que os jornalistas aplicam a quem não quer dar

O poeta americano (e nada recluso!) Billy Collins
(1941-) costuma dizer que a janela foi a invenção mais
importante da história da literatura − a possibilidade
de você estar fechado no seu mundo isolado, silencioso
e, de certa forma, protegido, mas sem se ver privado

do acesso à realidade lá fora, à paisagem… ao ir e vir
do mundo que não para. Introspecção e investigação
ao mesmo tempo: o sonho do voyeur. O sonho desse
estranho parasita que chamamos de escritor.
Uma janela é a moldura de um poema. É o que
enquadra um conto, um roteiro, uma peça, um
romance. Basta haver por trás dela alguém com
olhos para ver tanto o que se passa lá fora quanto
o que se passa por dentro de si ao ver tudo aquilo.
William Wordsworth (1770-1850) dizia que um poema
era uma emoção recuperada, posteriormente, num
momento de tranquilidade. Ou seja, temos de novo
o momento de registro de algo e, depois, o momento
de introspecção, reflexão a respeito daquilo.
As janelas, no entanto, podem propiciar ao mesmo
tempo o registro e o “momento de tranquilidade”.
As janelas, desse ponto de vista, estão para a poesia
(ou a prosa) como a câmera fotográfica está para a pintura.
Uma ferramenta, um meio de registro rápido e seguro de
algo que depois será elaborado de maneira mais pessoal.
E é interessante lembrar que nos dias de hoje
estamos todos, poetas e prosadores inclusos, vivendo
no mundo mais cheio de janelas que já existiu.
As cenas que vêm de fora nos chegam ainda pelas
vidraças, é óbvio, mas também pela televisão, pelo
computador, pelo telefone. Estamos encharcados de
realidade, andamos por todos os cantos do planeta
e ouvimos tudo que acontece sem precisar sair de
entre nossas quatro paredes.
E os escritores, aqueles seres estranhos, aqueles
observadores privilegiados, estão por toda parte
de olho nessas cenas, prontos para fazer tudo que
veem e sentem passar pelo filtro da introspecção
potencializada por esse insulamento iluminado
por janelas de todos os tamanhos, que se abrem
sobre qualquer ponto do globo. Eles continuam
prontos para vir nos oferecer uma versão mais pura,
elaborada e sofisticada da realidade que estamos
todos vivendo. Isolados, reclusos todos eles, seja
em meio ao ruído da rua ou na paz de sua rotina
antissocial. Prontos para nos oferecer alguma
coisa que nos faça talvez ver melhor.

A R T E

Introspecção, em latim, queria literalmente dizer
o ato de olhar para dentro. É verdade que prestar
atenção ao mundo, ao que está lá fora, é fonte de quase
tudo que os artistas podem elaborar, mesmo nas mais
abstratas das artes. Mas é difícil subestimar o papel
que tem na produção da arte esse olhar para dentro
de nós mesmos − o poder que a introspecção tem, de
reelaborar a experiência e passá-la pelo filtro de uma
personalidade, de uma experiência e de um talento.
Para que nós possamos tentar explicar o mundo, a
vida, os dias e os anos dos animais humanos sobre
a terra, precisamos aparentemente enxergar bem
fundo dentro de nós mesmos. E, se formos artistas por
vocação e profissão, é o resultado desse exame que
poderemos, então, oferecer de volta ao mundo.
E, para que esse processo de exame, de reflexão e
análise possa ter lugar, via de regra o artista precisa
de algum grau de recolhimento. Grandes escritores
produziram belas obras em cafés movimentados.
Villa-Lobos, por sua vez, efetivamente preferia
escrever música cercado de gente e de conversa;
e a realidade da vida de Johann Sebastian Bach
simplesmente não lhe dava outra opção além de criar
em meio ao caos. Mas, mais do que serem as exceções
que confirmam a regra, talvez casos como esses
sejam na verdade a prova da imensa capacidade de
concentração e de abstração que esses indivíduos
podem ter. Uma capacidade que lhes permite estar
totalmente sós e em silêncio, mesmo que em meio
ao burburinho da cidade ou de sua casa.
Para enxergar uma célula, é preciso um
microscópio. Para examinar a fundo a condição
humana, a figueira pode ser dispensável, mas a
introspecção dificilmente será. E esse recolhimento,
em sua versão mais extrema, pode se transformar
em reclusão… isolamento.
Um empresário recluso e antissocial, por exemplo,
não deve ter muita chance de sucesso em sua
carreira. Mas a história da humanidade está coalhada
de artistas que foram progressivamente negando o
contato da sociedade, fechando-se em si mesmos e
fugindo, inclusive, da repercussão que suas obras iam

Quando ele apareceu novamente, depois de seu
período de isolamento, seus discípulos pediram
que Buda lhes explicasse o que tinha entendido.
Dizem que ele pegou uma flor e a estendeu para eles.
Apenas um dos seguidores entendeu.
Mas já é um começo.
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Estamos encharcados de realidade, sem precisar sair de entre nossas quatro paredes
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Fotografia por John-Paul Henry. Madri, Espanha
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Não existe
um só grupo
étnico no
planeta que
não tenha
seus objetos
votivos, seus
objetos de
adorno, seus
objetos de
decoração

M A G A Z I N E

H É R I T A G E

(herança)

B

um mar de histórias

Por Benedito Costa
Ilustração por Taste
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H É R I T A G E

O broche
da minha mãe
foi meu primeiro
brinquedo,
creio, e minha
primeira
referência
imaginária de
um mundo que
eu gostaria de
conquistar
mais tarde

Das poucas joias que meus pais deixaram, uma me é muito
cara. Um anel, do meu pai, com uma pedra vermelha e duas
carrancas laterais. Peça de origem incerta, mas de claros
traços grotesque (palavra que vem de “grotto”, dos tempos
da Roma antiga). O nome explica o estilo do anel, mas não
sua origem. Mistério que ronda minha família há anos, hoje é
a lembrança que carrego comigo do meu pai: é presença viva!
Na época dele, era comum as pessoas terem uma peça só para
a vida toda, pois as noções de compra e consumo eram outras.
Então, ele teve a vida toda o anel, afora a aliança, claro, uma
caneta Parker 51 e um relógio Omega, que os mais antigos
chamavam “ferradura”, devido à letra ômega estampada
no fundo branco da caixa. Relógio de bolso, com corrente.
Já minha mãe tinha um broche. A história dele é um pouco
da história da minha família. Era um broche em filigrana de
ouro, uma nau portuguesa com três velas. Digo que o broche
conta a história da família porque o ouro até hoje molda peças
tradicionais da joalheria portuguesa (como os corações de
Viana, que voltaram a ser usados em Portugal, resgatando
uma tradição secular). A filigrana é um resquício da presença
mourisca (algo que eu trago no rosto) e a nau – ou a caravela –
indica na história a primeira presença portuguesa no Brasil,
tendo atravessado o mesmo mar que meu avô atravessaria
(com esse broche na bagagem, que seria de minha mãe)
para chegar ao porto de Paranaguá.
A família de minha mãe é do sul do país. Lembro desse
broche na lapela dos conjuntos escuros que ela usava para
situações formais, nos vestidos primaveris, nos twin sets
acobreados com que meu pai a presenteava. Esse broche foi
meu primeiro brinquedo, creio, e minha primeira referência
imaginária de um mundo que eu gostaria de conquistar mais
tarde, atravessando mais uma vez o grande mar, cantado na
melhor literatura portuguesa, nos versos de Fernando Pessoa.
Gostaria muito que tivéssemos herdado também peças das
outras tradições da nossa formação − a indígena e a africana.
Infelizmente, isso não ocorreu.
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JOIAS E OBJETOS SÃO NARRATIVAS

UM PEQUENO GIRO PELO MUNDO
A aliança que usamos no noivado e no casamento
representa a Roda da Fortuna. Não sem razão,
fazemos uma promessa ao colocar a aliança no dedo
anular (a origem desse uso é controversa): na alegria
e na dor, na saúde e na doença... e assim segue.
É uma das mais belas promessas de amor de todos
os tempos: forte, presente, única!
Mas nem todos os lugares têm essa tradição.
No Marrocos, a depender do grupo étnico, as noivas
usam âmbar em grandes contas ou pérolas.
Os Minangkabaus, da Indonésia, preferem o ouro
e a cor dourada. As tibetanas preferem a turquesa.
Já as noivas do grupo conhecido como Black Miaos,
do interior da China, passam de casa em casa
no dia do casamento e recebem como presente
peças em prata que representam animais. Dessa
forma, as pessoas desejam fertilidade (assim
como nosso arroz), felicidade e ainda que os maus
espíritos se afastem do futuro lar.
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A NOSSA TRADIÇÃO

H É R I T A G E

As joias familiares contam uma história − das
pessoas, de suas origens, uma história de heróis,
guerras, catástrofes, alegrias, festejos, passamentos,
heranças... Lembro igualmente das descrições de
guerra da minha avó materna e de como as joias
eram os primeiros objetos que as tropas – amigas
e inimigas – iam colhendo ao longo do caminho.
O valor da joia, afinal, é tanto emocional quanto
financeiro e pode alegrar uma boda ou, infelizmente,
comprar canhões.
E não importa o tamanho do objeto: a história
nos legou passagens de grandes joias e magníficas
gemas, como o Koh-i-Noor (famoso diamante
conhecido desde o século XIV, hoje pertencente,
embora cortado, às joias da coroa britânica); ou o
lendário e maldito Blue Hope. Mas, por vezes, uma
pequena argola de orelha representa todo um
passado bonito e cheio de narrativas emocionantes.
E nem sempre o que entendemos por joia é feito com
metais raríssimos ou pedras de lapidação complexa:
os nativos da Nova Zelândia utilizam até hoje um
tipo de jade nas peças que carregam no pescoço;
e, do mesmo modo, indígenas brasileiros usam penas,
madeira, dentes de animais. Há, da mesma forma,
designers atuais que lidam com materiais inusitados,
conseguindo belos resultados de estilo e conteúdo.
Não existe um só grupo étnico no planeta que não
tenha seus objetos votivos, seus objetos de adorno,
seus objetos de decoração, seja a seta de obsidiana
encontrada num túmulo muito antigo, seja o colar
de pássaro em ouro e esmalte de um faraó menino,
seja o ovo decorado da tradição eslava – que
Fabergé elevou à máxima potência do trabalho de
ourivesaria –, seja o colar art déco da década de 1920
que hoje alcança um valor astronômico numa grande
casa de leilão, seja ainda o pequeno pingente com
o primeiro dente do filho... a joia e o objeto carregam
memória, identidade, emoção, lembrança, valor,
proteção, união, fidelidade.

Nem sempre
o que
Nem sempre o
entendemos
que entendemos
porpor
joia
é éfeito
joia
feito
com
metais
com
metais
raríssimos
raríssimos
ou pedras
ou pedras
de lapidação
de lapidação
complexa
complexa

No mundo ocidental, alguns materiais foram
escolhidos como de valor, em vários sentidos de
“valor”: o ouro e a platina, por exemplo, pois, além
de valiosos, não deterioram com facilidade.
E algumas pedras caminharam com a tradição da
joalheria no Ocidente: de tantas pedras possíveis,
há pelo menos três que são procuradas e muito
importantes na nossa tradição − a esmeralda,
o rubi e a safira. Há um outro elemento de uso muito
antigo e nobre (os romanos inclusive as dissolviam
no vinho), a pérola. Evidentemente, há grande
diversidade de pedras e de processos de lapidação
e engaste em metais. Então, vale escolher a peça
que mais agrade e que tenha a ver com sua visão
de mundo ou simplesmente o gosto pela beleza.
Da arte glíptica, que é um dos processos mais
complexos de lapidação, às pedras brutas.
Comprar uma joia vai além de aumentar
ou começar um patrimônio físico – tem a ver com
começar toda uma história que pode avançar pelos
séculos, pois uma joia passa de mãe para filha,
pai para filho e assim sucessivamente.
Não é sem razão que os países usam justamente
a palavra “héritage” para tratar de suas grandes
joias arquitetônicas, de suas grandes conquistas
materiais e imateriais. Uma joia ilumina vidas.
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1

Anel em ouro branco
com diamantes

1

CFAA2223 - em 10x R$ 1.036

CFBC3520 - em 10x R$ 2.392
2
2

Anel em ouro amarelo
com diamantes e aplicação
de ródio branco

Anel em ouro

Anel em ouro branco com pérola
CFBB0562 - em 10x R$ 836

CFAC5052 - em 10x R$ 1.688
3

Anel em ouro branco
com diamantes
CFBC3519 - em 10x R$ 4.265

4

Anel em ouro amarelo
CFAA2210 - em 10x R$ 1.494

5

Anel em ouro amarelo
CFAA2211 - em 10x R$ 1.455

6

Par de brincos em ouro amarelo
com diamantes e aplicação
de ródio branco
DGAC3665 - em 10x R$ 1.696

1

2
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Fotografia por Henrique Schmeil
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1

Pulseira em ouro amarelo
com diamantes e aplicação
de ródio branco
EKAC0437 - em 10x R$ 2.396

2

Pulseira em ouro branco
com diamantes
EKBC0383 - em 10x R$ 2.840

3

Par de brincos em ouro
com pérolas
DGDB0042 - em 10x R$ 984

1

2

3
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1

Anel em ouro branco
com pérolas e diamantes
CFBD1412 - em 10x R$ 930

2

Par de brincos estilo
ear jacket em ouro branco
com pérola e diamante
DGBD1886 - em 10x R$ 548

3
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Par de brincos em ouro branco
com pérola e diamantes
DGBD1891 - em 10x R$ 1.242
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1

Par de brincos estilo
ear jacket em ouro branco
com pérola e diamantes
DGBD1890 - em 10x R$ 1.028

2

Colar em ouro e ouro branco
com diamantes e pérolas
FGDD0052 - em 10x R$ 2.002

1

2
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Gargantilha em ouro e ouro
branco com pérolas
FPDB0002 - em 10x R$ 1.172
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1

Par de brincos estilo
ear jacket em ouro branco
com esmeralda, diamante
e aplicação de ródio negro
DGBD1888 - em 10x R$ 1.232

2

Anel em ouro branco
com esmeraldas e aplicação
de ródio negro
CFBB0560 - em 10x R$ 1.110

3

Par de brincos estilo
ear jacket em ouro branco
com safira, diamante
e aplicação de ródio negro
DGBD1887 - em 10x R$ 1.232

4

Anel em ouro branco
com safiras e aplicação
de ródio negro
CFBB0559 - em 10x R$ 1.110

5
1

Par de brincos estilo
ear jacket em ouro branco
com rubi, diamante e aplicação
de ródio negro
DGBD1889 - em 10x R$ 1.232

6

Anel em ouro branco
com rubis e aplicação
de ródio negro nas grifas
CFBB0561 - em 10x R$ 1.110

2
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As joias não estão em tamanho real. Valores e condições de pagamento válidos até 05/10/20. Parcelamento sujeito à análise de crédito.
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Fotografia por The Creative Exchange. Row dtla, Los Angeles, Estados Unidos
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Fotografia por Frank Uyt den Bogaard
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somebody
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O modelo
Senna, em
homenagem
ao piloto
brasileiro, é o
superesportivo
mais extremo
criado pela
McLaren

MC
LAR
84
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SENNA NA MCLAREN
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TEMPORADAS
TÍTULOS MUNDIAIS
GRANDES PRÊMIOS
VITÓRIAS

desde seu fundador, Bruce
McLaren, e sua busca além

e a equipe ficou registrada

dos limites, o máximo da
performance, são muito
próximos aos de Senna, que
sempre buscou atingir além
do possível”.

como uma das maiores
da história da F-1. Para
uma geração de brasileiros,
os domingos pela manhã à
frente da TV são inesquecíveis.
Esse projeto de sucesso
começou com uma pole
position no GP do Brasil
de 1988 e a primeira vitória
veio logo na corrida seguinte,
em San Marino, na Itália.
Os números dessa ligação
entre piloto brasileiro, time
inglês e motor japonês Honda
são impressionantes: 80
Grandes Prêmios, 30 vitórias,
45 poles positions, 48 pódios
e três títulos mundiais em
cinco temporadas disputadas.
Para Bruno Bonifácio,
a sinergia entre a McLaren
e o ídolo brasileiro ultrapassa
a parceria de sucesso: “Os
valores seguidos pela marca

Além de imprimir o nome
do ícone do automobilismo
em um de seus modelos mais
cobiçados, a McLaren é um
dos doadores do Instituto
Ayrton Senna, ONG brasileira
que atua para diminuir
a desigualdade social por
meio de ações educativas
para crianças e adolescentes.
Os lançamentos e as ações
relacionadas ao carro no
Brasil foram feitos em
conjunto com o Instituto
e a marca Senna.
Senna faleceu em 1º de
maio de 1994, depois de um
trágico acidente no GP de San
Marino. Ele estava a bordo
de uma Williams.

Ultrapassando
os limites de
performance
e desempenho

POLES POSITIONS
PÓDIOS

disponível para eles – seus
seguidores e seu preço refletem
isso. No Brasil, a McLaren
comemora 50 unidades de
carros vendidos em apenas
dois anos de atividades. “São
clientes apaixonados por carro
e automobilismo, entusiastas
do mundo dos motores e fãs
da ligação que a marca tem
com pilotos como Ayrton
Senna e Emerson Fittipaldi,
que ganharam mundiais com a
equipe no passado”, descreve
Bruno Bonifácio, General
Manager da McLaren São Paulo.
As montadoras sabem
que a exclusividade – a palavra
de ordem do luxo – é uma
forma de seduzir o público.
E a McLaren explora como
poucas o segmento de veículos
produzidos em pequenos lotes.
O modelo de maior preferência
dos clientes brasileiros
é o 720S (Coupé e Spider),
vindo a seguir a linha 570
(570S Coupé, 570S Spider
e 570GT). Entre os modelos
com produção limitada, está
o McLaren Senna (500 unidades
para todo o mundo, quatro
delas entregues no Brasil)
e o McLaren Senna GTR, uma
variação para uso em pista
(75 unidades para o mercado
mundial, uma unidade no país).
“Este é o modelo mais extremo
criado pela McLaren. Nada mais
óbvio de que batizar o carro
com o nome do piloto mais
extremo que já pilotou um
Fórmula 1”, observa Bonifácio.

A parceria entre o piloto
brasileiro Ayrton Senna

E S T I L O

Motor V8 4.0
biturbo de
800 cavalos
de potência
e 81,6 kgfm,
comandados
por um câmbio
de dupla
embreagem de
7 velocidades.
Na arrancada de
0 a 100 km/h,
vão apenas
2,8 segundos.
Na aceleração
máxima, o
carro ganha
velocidade
até chegar aos
340 km/h

A McLaren ficou conhecida
mundialmente pelo seu sucesso
nas pistas de automobilismo,
mas nos últimos anos também
desafiou concorrentes como
Ferrari e Porsche na estrada.
A vitoriosa tradição no circuito
da Fórmula 1 deu à montadora
britânica a possibilidade de
produzir carros de estrada de alto
desempenho – máquinas valiosas
de aparência inconfundível.
Empresa fundada pelo piloto
de carros de corrida Bruce
McLaren em Surrey, Inglaterra,
em 1963, a escuderia sonhou
com a mudança do autódromo
para a estrada durante anos,
mas só o fez no final da década
de 1980. Diz a lenda que a
decisão veio depois que o
chefe da equipe, Ron Dennis,
e o designer Gordon Murray
conversaram em um aeroporto
depois de um voo atrasado.
A McLaren F1 tornou-se
o primeiro carro de estrada
da empresa em 1992. Feito
de forma pioneira em fibra
de carbono, atingia velocidade
máxima de 242 mph, a maior
entre os carros da categoria.
Sua aerodinâmica e seu
desempenho são celebrados
até hoje pelos amantes de
carros esportivos.
Muitos números, muita
tecnologia aplicada, muita
potência. Os carros da McLaren
estão sempre tentando
ultrapassar limites de design
e tecnologia e aproveitaram
ao máximo a engenharia

5
3
80
30
45
48

PARCERIA +
PERFORMANCE

Sua plataforma
é toda construída
por fibra
de carbono,
deixando-o
como o segundo
carro mais
leve da história
da McLaren,
com 1.198 kg
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No relógio, o tempo
ganhou concretude.
O aparecimento dos
relógios individuais
permite imagens
bonitas, como a ideia
de que podemos
carregar o tempo
no bolso ou no
pulso. O relógio
tornou possível
à humanidade
esquadrinhar o
Tic-tac é onomatopeia tempo das marés,
inequívoca. Ninguém dos dias e das noites,
dirá que se refere às do descanso, do
batidas do coração,
trabalho. Se não é
nem a uma salva
possível mandar no
de palmas, nem ao
tempo, já que ele
som de um contapassa por tudo e
gotas. Ele é som e
todos, deixando suas
matéria de algo que, marcas indeléveis –
ainda que estejamos ou somos nós quem
imersos nele, nos
passamos por ele? –,
descobrimos ser
escapa: o tempo,
possível ao menos
essa variável física
que desafia a ciência, manejá-lo um pouco.
a filosofia e o teatro
que nunca começa
no horário.

Por Cezar Tridapalli

Qual é o som do tempo?
E S T I L O

M A G A Z I N E

Ele, o relógio, é aliado
na organização
da agenda e na
orientação dos rituais
diários, ajudando-nos
a pensar o que era
para ontem, o que
fazer agora, o que
deixar para amanhã.
Ou, talvez, para
nunca mais.
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Apenas os humanos são capazes
de projetar. Projeto traz do passado
latino o projectare, que significa,
em linguagem dicionarizada e
desprovida de poesia, arremessar,
jogar longe. Quem pode ir mais longe
somos nós, no entanto: projetar é
sonhar, jogar os sonhos no futuro e
sair atrás de construí-los. E nenhum
grande sonho se faz de uma só vez,
é preciso destrinchá-lo, transformá-lo
em pecinhas de mosaico que, juntas,
formam e tornam o sonho real.
Projetar e sonhar são verbos
irmanados pelo desejo de realizar.
Sonhar o que não existe é o primeiro
passo para a existência. Uma
civilização é tecida por pequenas
ações, individuais e coletivas.
O tempo, abstrato, ganha então,
na materialidade do relógio,
a possibilidade de projetar sonhos
e trabalhar para vê-los reais.
O tempo contado pode ser o
planejamento da liberdade, mas
também pode ser escravidão. O que
fazemos com o nosso tempo? De que
forma realizamos o que sonhamos?
Essa é uma resposta que exige certo
tempo. Tomemo-lo em nossas mãos.
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Códigos de convivência social são tradição viva que se molda ao tempo

B

Por Dani Brito

93

A tradução do modo
de viver rege a etiqueta
comportamental,
pois cada sociedade
percebe seus valores
fundamentada naquilo
que acredita como
base para gerar seus
bons modos

94

O comportamento à mesa, assim como a arquitetura,
o design e as regras de cada país, reflete
particularidades locais, tais como posição geográfica,
organização econômica e social e até o clima da
região ou do país.
De acordo com a consultora de imagem Cláudia
Piantini, especializada em Antropologia Cultural
e Comunicação, a tradução do modo de viver rege
a etiqueta comportamental, pois cada sociedade
percebe seus valores fundamentada naquilo que
acredita como base para gerar seus bons modos.
Estão inclusos nesses hábitos, a forma como comem,
como se reúnem para celebrar, e até os sabores
dos alimentos. “Etiqueta social não é somente
comportamento social, mas, acima de tudo,
comportamento civilizatório humano”, complementa.
Nesse sentido, é natural que tendências e
acontecimentos mundiais reflitam no estilo de
vida. Para Karina, atualmente as famílias estão mais
voltadas à convivência. “As pessoas passaram a
valorizar o café da manhã com os filhos e a perceber
que esse convívio faz toda a diferença na criação
deles. E que o almoço de domingo em família é
importante, é um hábito que continua vivo”, aponta.
Uma das macrotendências apontadas por
especialistas diz respeito à maior permanência
das pessoas em suas casas. Práticas como home
office, compras e aulas via internet vão continuar
a ganhar espaço, fazendo com que a rotina das
casas contemple as diversas atividades de todos
os membros. “Isso leva à redescoberta de hábitos
básicos, que andavam meio esquecidos − como
plantar, viver mais perto da natureza, estar com
amigos e família − e serão mais valorizados nessa
‘nova vida’”, diz Karina.
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O comportamento
à mesa, assim
como a arquitetura,
o design e as
regras de cada
país, reflete
particularidades
locais, tais como
posição geográfica,
organização
econômica e social
e até o clima da
região ou do país

Na época em que a gastronomia ganha cada vez
mais relevância, seja no espaço público ou privado,
uma refeição à mesa ainda representa o auge
dos nossos encontros em sociedade. Embora
alguns códigos de comportamento tenham sofrido
alteração, a etiqueta à mesa sobrevive como um
demarcador da convivência social. “Etiqueta à mesa
é algo vivo, reflete o comportamento, os hábitos
e os costumes da sociedade e, por isso, está sempre
em evolução”, observa Karina Debbané, representante
da Deshoulieres - porcelana de Limoges no Brasil.
Há registros de que as regras de etiqueta
nasceram no Egito Antigo. Desde 2400 a.C já
existiam códigos de convivência em sociedade.
Mas o primeiro pensador a ocupar-se da etiqueta
foi o filósofo e teólogo Erasmo de Roterdã, que
em 1530 escreveu De civilitate morum puerilium
(Da civilidade dos costumes das crianças). “No livro,
ele procura orientar a formação infantil no que tange
ao gestual, à vestimenta, às expressões faciais,
entre outras, dando ênfase à etiqueta à mesa”,
conta Karina.
Usada como base para manuais subsequentes,
a obra traz conselhos adotados até hoje, como não
molhar o pedaço do pão na travessa comunitária.
Outra curiosidade: comer com os três dedos era
sinal de educação – naquela época os camponeses
comiam com a mão toda.
Na corte francesa do rei Luís XIV a etiqueta ganhou
relevância. Foi quando nasceu o termo francês
“étiquette” – conjunto de normas de condutas de
polidez que deveria ser seguido pela sociedade da
corte. “Esse manual de etiqueta era entregue aos
nobres para que eles soubessem como proceder
em cada ocasião. Dizem até que foi o próprio Luís XIV
que redigiu, de próprio punho, esse protocolo.
Nessa mesma época nasceu, também na França,
um movimento artístico associado às refeições feitas
em sociedade, batizado de ‘Arte da mesa’ (L’Art de
la Table)”, explica a especialista.

COMPORTAMENTO

CARINHO À MESA

A Bergerson
Presentes alia o
tradicional e o
contemporâneo
em objetos de
casa e decoração.
Todos os produtos
desta matéria
fazem parte do
seu catálogo

Amante da etiqueta à mesa, Karina diz que respeito
e cordialidade nunca são demais ao receber.
Arrumar a mesa, pensar em talheres, pratos, taças,
copos, guardanapos, arranjos florais e no preparo
da refeição são atos de generosidade e de carinho
com o outro. “O convidado é como se fosse um ‘rei’
e para ele oferecemos a mesa posta, procuramos
saber o que ele gosta e o que pode comer (restrições
alimentares)”, orienta.
Nesta linha, uma mesa arrumada nos detalhes
é um marco importante entre familiares e amigos
e pode ficar na gaveta das nossas boas memórias.
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Na Dinamarca, faça
como os dinamarqueses
MAIS PELO MUNDO

Escandinavos
têm ditado
regras de
comportamento
com seu bom
gosto simples
e educado
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Uma casa aconchegante e confortável é uma
imensa fonte de prazer.
A grande virtualização da sociedade atual está
nos levando de volta aos prazeres domésticos mais
remotos, como cozinhar, receber e cultivar hobbies.
Talvez por isso, nos últimos anos, os estilos de vida
e de decoração escandinavos, particularmente a
Dinamarca, tenham tomado nossas almas e corações.
“Reconhecido pelas suas políticas igualitárias
e sustentáveis, o bom senso dinamarquês também
conquistou o mundo pelo design de interiores
minimalista e moderno − com uma equilibrada
mistura de cores, texturas, formas e elementos
em uma atmosfera aconchegante e familiar nos
seus ambientes”, afirma Celina Bühler, consultora
de etiqueta internacional e especialista em Gestão
de Negócios de Luxo.
Nesses países de clima extremamente frio
e poucas horas de sol, os anfitriões costumam
compensar os convidados com muito calor
humano, fazendo questão de mostrar sua casa.
Isso, no entanto, não exime o contato social
de algumas regras.
Conforme Celina, esposa de diplomata e
atualmente residente em Paris, o convite para a casa
é sempre uma formalidade indiscutível, assim como
a resposta. “Para os dinamarqueses, é socialmente
aceitável, e bem-visto, chegar até antes do horário
marcado. Mas jamais se atrase! Eles entendem o
atraso como uma grande falta de respeito”, explica.
Além da pontualidade, chegar com um presente
− chocolates ou vinho, de preferência embrulhados
em papel vermelho – é perfeito para agradar aos
dinamarqueses. “Se optar por flores, o ideal é enviar,
antes da sua chegada, um bouquet singelo.
E, o mais importante de tudo: na sua chegada,
tire seus sapatos”, complementa Celina.
Na Dinamarca, consumo consciente é um valor.
Portanto, pega mal levar um convidado extra –
a refeição farta é para os que confirmam presença.
E nunca deixe comida no prato, porque desperdício
não é com eles! Os dinamarqueses tendem a abrir
suas casas para novos amigos com certa rapidez.
Da mesma forma, cabe ao convidado sentir-se
“em casa” e oferecer levar um prato para colaborar
no jantar e, ao final da refeição, ajudar com
a organização da casa. Para eles, essa será
uma verdadeira demonstração de gratidão
pelo convite. “Velbekomme” (bom apetite)!

Há diferenças regionais nas formas
de receber o outro. A organização
do layout, do número de
convidados, do menu e do serviço
é bastante cuidadosa em países
europeus. As casas tendem a ser
pequenas e a cultura do “faça você
mesmo”, adicionada ao alto custo
de vida, colabora para criar uma
atmosfera mais intimista na hora
de receber.
Norte e latino-americanos,
árabes, indianos e africanos,
acostumados a viver em casas
mais espaçosas ou com espaço
ao ar-livre e clima ameno, tendem
a ser mais flexíveis com a etiqueta
à mesa. Mesas de buffet com
comida à vontade e sem regras
muito restritas quanto a horários
e convidados extras não são
incomuns. “As recepções acabam
exigindo menos preparação
e proporcionam um ambiente
mais descontraído e relaxado”,
relata Celina.
Já os asiáticos tendem a ser mais
condicionados a normas formais,
preservando tradições, costumes
e hierarquias. No Japão, por exemplo,
são consideradas falhas graves
à mesa tocar os alimentos com
o hashi quando se faz a escolha
ou misturar wasabi (raiz forte)
ao molho shoyo, prática natural
no Brasil. Na Coréia do Sul, os mais
velhos são os primeiros a comer
e somente depois que eles se
levantam da mesa é que os mais
novos poderão fazê-lo.
Já a produção de uma recepção
formal tem muitas características
similares em todas as partes do
mundo, como as cerimônias de
casamentos, nas quais as tradições,
a etiqueta e o cuidado com os
convidados sempre irão buscar
o grau máximo de perfeição.
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Fotografia por JC Gellidon.
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Zara Bedel veste Kika Simonsen
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Beautiful Africa é um projeto em gestação. O que está para nascer é uma
nova cena artística em torno da moda, produção de imagens e narrativas
para um grupo formado por tanzanianos e brasileiros responsável por
dar força, voz e visibilidade às suas origens.
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O fotógrafo curitibano Henrique Schmeil desembarca com relativa
frequência no continente africano, levando em sua bagagem peças de
estilistas e designers brasileiros. Os modelos fotografados por Henrique
são estudante, artista visual, médica, aeromoça e outras pessoas, com
distintas profissões, que trazem consigo o desejo de quebrar paradigmas
e estereótipos e fomentar o crescente movimento artístico-bicultural.
O que se pode ver são imagens modernas e ousadas de uma Tanzânia
que, provavelmente, vai além do que você esperava.

Fotografia e Styling por Henrique Schmeil
Co-Styling por Emmanuel T’chawi
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Modelo Manka Menga
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Abuu Hassan veste acervo pessoal

Manka Menga veste Kika Simonsen

Sabi veste Hugo Boss
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Manka Menga veste Kika Simonsen
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Sabi veste acervo pessoal

Abuu Hassan veste EVA

Kelvin Kimwaga veste acervo pessoal
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Abuu Hassan veste EVA

Enquanto
os relógios
Rolex medem
as horas com

M A G A Z I N E

projetos sociais

B

e ambientais
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precisão, seus

buscam aumentar
o tempo de vida
saudável dos

Sensibilidade para a
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fragilidade do planeta

ecossistemas
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UM LEGADO PARA A AMAZÔNIA

À medida que
o século XXI avança,
as explorações
evoluem de meras
descobertas para
meios para preservar
a natureza
116

Embora a reserva ecológica de Mamirauá, na
Floresta Amazônica, tenha sido demarcada como
área protegida, o desmatamento ilegal e a pesca
intensiva vinham esgotando seus recursos. Em
1996, o brasileiro José Márcio Ayres, especializado
em ecologia de florestas tropicais, decidiu agir
e conseguiu estabelecer, numa área de 2.600 km²,
uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável –
a primeira desse tipo na América do Sul.
Ayres lutou, durante mais de 15 anos, pela
implementação de métodos conservacionistas que
incentivassem as populações locais a permanecer
em suas terras na região amazônica. Defendendo
uma gestão responsável dos recursos naturais
por meio do ecoturismo e de outros programas,
ele contribuiu para que os povos nativos
obtivessem um meio de sustento. Seu empenho
foi reconhecido pelo Prêmio Rolex, e as verbas

que recebeu foram usadas na ampliação do projeto
de Mamirauá para a reserva vizinha de Amanã,
o que criou a maior área protegida do mundo
dentro de uma floresta tropical.
Desde o falecimento do ecologista, em 2003,
uma equipe dedicada mantém vivo o compromisso
de realizar o seu sonho, desenvolvendo um trabalho
permanente com os habitantes das reservas para
garantir a preservação desse precioso ambiente.
O modelo de desenvolvimento sustentável criado
por Ayres conquistou terreno não somente no Brasil,
onde foi adotado por nove outras reservas, como
também em nações vizinhas (Argentina e Guiana)
e países bem mais distantes, como Tanzânia,
na África Oriental.

O gigantesco pirarucu, ou arapaima, maior
peixe de escamas de água doce do planeta,
está fadado à extinção, a não ser que os povos
amazônicos se unam para salvá-lo. Em parceria
com lideranças e associações locais, o jovem
conservacionista brasileiro João Campos-Silva,
está determinado a salvar não apenas o pirarucu,
mas também o sustento, os meios de subsistência
e a cultura das comunidades nativas da Amazônia,
cuja sobrevivência depende dos rios da região.
Ele foi um dos cinco selecionados na edição
de 2019 do prêmio.
Trinta desses peixes fantásticos, que podem
alcançar três metros de comprimento e pesar
até 200 kg, estão sendo monitorados através
de microchips que emitem ondas de rádio.
Este estudo, aliado à capacitação de pescadores
para a fiscalização da pesca predatória, ao
fechamento de pequenos lagos do rio Juruá e
ao manejo cuidadoso dos estoques de peixes
pela população local, resultou em uma recuperação
espetacular da espécie, multiplicando por 30
o número de pirarucus.
O biólogo brasileiro planeja levar essa
experiência local a um novo patamar, ampliando
seu plano de preservação para 60 comunidades,
onde vivem 1.200 pessoas espalhadas por
dois mil quilômetros às margens do rio Juruá,
e consolidando um modelo de desenvolvimento
local que favorece a preservação da
biodiversidade e o bem-estar da população.
Seu objetivo é quadruplicar a população
de pirarucus em três anos.
Mas eles não são os únicos beneficiados.
Segundo Campos-Silva, o fechamento dos lagos
à caça e à pesca trouxe de volta outras espécies
ameaçadas que haviam quase desaparecido
da região, dentre as quais o peixe-boi, a ariranha,
a tartaruga-da-amazônia e o jacaré-açu.

E X P L O R E

Todos almejamos um mundo perene e saudável
para as próximas gerações. E, cada vez mais,
companhias globais se apropriam desse ideal
coletivo para estabelecer seu legado em longo prazo.
Para Hans Wilsdorf, fundador da Rolex, o mundo
era um laboratório a céu aberto. A partir da década
de 1930, começou a usá-lo como campo de
investigação para seus relógios, submetendo-os
às condições mais extremas para ajudar os
exploradores que se adentravam no desconhecido
nas regiões mais inóspitas do planeta, desde
as mais altas montanhas até as profundezas
dos oceanos. À medida que o século XXI avança,
as explorações evoluem de meras descobertas
para meios para preservar a natureza.
Com esse propósito, a marca suíça lançou
em 2019 a campanha Perpetual Planet. Por ora,
o megaprojeto forma uma parceria intensificada
com a National Geographic Society para medir o
impacto das mudanças climáticas e apoia a iniciativa
Mission Blue, de Sylvia Earle, para proteger os
oceanos por meio de uma rede de áreas marinhas
protegidas, chamadas de Hope Spots. A campanha
inclui também os já estabelecidos Prêmios Rolex de
Empreendedorismo para premiar os idealizadores
de projetos que desenvolvem o conhecimento,
protegem o bem-estar humano e preservam
o meio ambiente.
Criados em 1976, os prêmios tornaram-se
um incentivo em vigor até hoje e colocaram a grife
suíça na vanguarda da responsabilidade social,
tendo reconhecido e apoiado mais de 150 iniciativas
pelo mundo. Dentre elas, ambas na Amazônica
brasileira, estão a Reserva de Desenvolvimento
Sustentável, e o projeto de preservação do pirarucu,
maior peixe de escamas do mundo.
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A
essência
do
Japão

Ligação entre
tradição milenar
e potência inovadora
associada à cultura
nipônica é ressaltada
na Japan House em
empreendimento de
diplomacia cultural
do governo japonês
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Fotografia por Estevam Romera

e atividades também ligadas
às áreas de economia e
educação. Biblioteca, e mesmo
restaurante, cafeteria e lojas
especializadas são orientados
pela ideia de ampliar o que se
sabe sobre o Japão no Brasil,
apresentando o que há de
melhor por lá.
O empreendimento também
busca uma forte presença
on-line, organizando eventos
sobre temas que vão desde
literatura até conceitos
japoneses, como o mottainai
(a ideia de não desperdício
e respeito pelas coisas) e o
omotenashi (a hospitalidade
japonesa) — segundo Klug,
filosofias seguidas no
cotidiano e na operação do
empreendimento: “O Japão de
hoje é uma mistura das coisas
criadas ontem e das coisas
criadas há mil anos. Há uma
linha contínua entre o mais
moderno e o contemporâneo”.

E X P L O R E

Projetada pelo
arquiteto Kengo
Kuma, conhecido por
combinar elementos
artesanais e modernos,
a fachada da sede
de São Paulo foi
idealizada para
transmitir de imediato
a essência da cultura
japonesa e despertar
o interesse do público.
Cinco artesãos
especializados na
tradicional arte de
encaixes de madeira
hinoki (cipreste
japonês) foram trazidos
do Japão para levantar
um painel com mais de
600 peças centenárias,
também vindas do
país. A fusão de
elementos milenares e
contemporâneos
marca todo o espaço
físico da Japan House

A ideia era que, já de relance,
quem passasse pelo número
52 da Avenida Paulista se visse
diante da essência do Japão.
Do lado de fora, uma armação
de hinoki, madeira nobre usada
em templos religiosos e na
arquitetura contemporânea
japonesa. Dentro, painéis de
malha metálica revestida com
papel washi, uma técnica
artesanal milenar, passada
de pai para filho no Japão,
de fabricação de papel com
fibras de amoreira.
O encontro entre
modernidade e passado
concebido pelo arquiteto
japonês Kengo Kuma,
conhecido por designs
inovadores balizados pela
tradição, não é fortuito. Aberta
na capital paulista em 2017 por
iniciativa do governo japonês,
a Japan House foi concebida
exatamente para captar e
transmitir o senso estético do
Japão em tudo o que isso tem
de mais complexo — a cultura
peculiar, construída ao longo
de milênios de distanciamento
insular; a força inovadora
que fez do país uma potência
tecnológica; e princípios como
exatidão, polidez e concisão.
Os idealizadores querem
ir além do exotismo e do
imaginário do sushi com chá
verde, quimonos, origami e
festivais matsuri — fragmentos
reconhecidos, mas que
também se tornaram lugares-

comuns. A tradição é valorizada,
mas sustenta uma visão de
futuro. Arte em bambu e braços
robóticos são apresentados
como parte de um mesmo
mundo. “Não queremos
quebrar uma imagem antiga,
mas sair dos estereótipos,
abrir lados do conhecimento
sobre o Japão que os brasileiros
talvez não conheçam”, explica
o presidente da Japan House
São Paulo, Eric Alexander Klug.
Idealizado como “hub”,
o espaço trabalha para
apresentar a diversidade
do Japão em frentes variadas,
com uma curadoria norteada
pela ideia da contribuição
do país para o enriquecimento
do mundo. Os espaços reúnem
ações de temática ampla,
passando por exposições
de arte contemporânea,
tecnologia, design, arquitetura
e artesanato, além de
seminários, workshops
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Exposições e eventos
HERANÇA
A escolha de São Paulo, junto
com apenas outras duas sedes,
para o projeto de diplomacia
cultural do Ministério das
Relações Exteriores do Japão,
por sinal, tem razões próprias.
A cidade compara-se, como
metrópole, a Los Angeles e a
Londres, onde as operações
começaram em 2017 e 2018.
Mas se destaca por representar
a maior população de origem
nipônica fora do Japão.
Embora o projeto busque
que populações cada vez
mais amplas compreendam
e se interessem pelo Japão,
o estreitamento de laços
com a comunidade nikkei
(descendentes de japoneses
nascidos fora do Japão) distingue
as ações da Japan House São
Paulo. “A responsabilidade
é maior, pois é um país que
conhece o Japão — que conhece,
por exemplo, a culinária japonesa.
Mas podemos falar de outras
vertentes”, exemplifica Klug.
“Queremos trazer a imagem
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do Japão contemporâneo”,
reforça. O presidente do
empreendimento — que conta,
em suas três sedes, com
especialistas locais — defende
que a imigração japonesa
no Brasil deixou marcas
importantes. Para ele, traços
hoje associados a São Paulo,
como o foco no trabalho e a
resiliência, são parte da herança
nipônica: “São sentimentos
que vieram com os primeiros
imigrantes japoneses, há 112
anos, e ainda são presentes”.
A referência é à chegada do navio
Kasato Maru ao Brasil em 1908 —
marco do início da imigração
japonesa no país. “O Brasil
é um pouco japonês”, finaliza.

japanhouse.jp/saopaulo/
FACEBOOK

@JapanHouseSP
INSTAGRAM

@japanhousesp
TWITTER

japanhousesp
YOUTUBE

japanhousesaopaulo

Fotografia por Rogério Cassimiro

Fotografia por Estevam Romera

Fotografia por D&Department Project

Fotografia por Carol Quintanilha

A inovação de materiais e
objetos foi um dos traços
da arte contemporânea
japonesa apresentados por
meio da obra “Espuma”, de
Kohei Nawa — um dos jovens
expoentes da escultura
do país. Exposta em 2017,
a instalação, em mutação
constante, criou uma
experiência similar a um
“caminhar entre nuvens”.

A arte do mangaká
(quadrinista) Naoki Urasawa
mereceu uma exposição
própria, que foi a São Paulo
depois de passar pelas sedes
de Los Angeles e Londres.
O mangá é um dos produtos
culturais japoneses mais
populares no mundo e foi
incorporado à programação
com a ideia de aproximar o
público brasileiro das mais
diversas áreas da cultura
nipônica. Na foto, um dos
símbolos do mangá de ficção
científica “20th Century
Boys”, que foi adaptado
para o cinema.

Em abril de 2019, o centro
cultural sediou uma mostra
de design com peças
criadas por 47 artesãos
do Japão, representando
as províncias que compõem
o país, em uma espécie
de panorama do trabalho
manual em todas as
regiões japonesas. Apesar
de contemporâneas, as
peças seguiam preceitos
tradicionais nas técnicas
e nos materiais − em linha
com a ideia de ligação entre
passado e presente, conceito
central da curadoria. Na foto,
uma peça representando
a província de Yamagata.

Arte da animação “O
Conto da Princesa Kaguya”
(2013), do Studio Ghibli:
um integrante do famoso
estúdio japonês — criador
de animações cultuadas,
como a vencedora do
Oscar “A Viagem de
Chihiro” (2001) — esteve
na Japan House São Paulo
em 2017 para falar sobre
processo de criação.
Ícones da cultura pop
japonesa dividem espaço
com a tradição milenar
e a arte contemporânea
na programação do espaço
— que reúne, além de
exposições, seminários
e workshops.

A curadoria escolheu
o bambu como tema
da primeira exposição
realizada no local,
em maio de 2017.
A mostra reuniu
obras de artistas
que trabalham com
a planta — elemento
encontrado por toda
a parte na cultura
japonesa. Levado
ao contexto da arte
contemporânea e
conectado a histórias
de inovação, o vegetal
serviu como elemento
articulador de
temas da identidade
nipônica, como o
elo entre tradição e
futuro — e também
para representar
a essência dos
japoneses, espelhada
em características do
bambu,como força,
flexibilidade e discrição

Fotografia por Carol Quintanilha
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A coleção TAG
Heuer Autavia se
inspira nos modelos
originais Autavia
de meados de 1900
em busca de uma
nova geração
de exploradores

E, para quem gosta de medir o
tempo, de forma tradicional ou
não, a Tag Heuer tem modelos
especiais para aventureiros.
A coleção TAG Heuer Autavia se
inspira nos modelos originais
Autavia de meados de 1900 em
busca de uma nova geração de
exploradores que focam no design
aventureiro e na contagem do
tempo de alta precisão.
Os relógios Autavia compõem
uma coleção independente de
modelos que se inspiram nos
relógios Autavia produzidos na
década de 1960. Influenciados
pelo design original, avaliados por
corredores e pilotos, os novos
modelos integram a nova coleção
esportiva da marca, cinco deles
produzidos com aço inoxidável
e dois com um bronze nobre.
Vale lembrar que, de 1933 a
1957, o Autavia foi um instrumento
do painel de controle em carros de
corrida e aeronaves. Seu próprio
nome vem da combinação de
automóvel e aviação. Depois
do encerramento da produção
de cronógrafos de painel Autavia,
Jack Heuer, CEO da empresa
na época, decidiu usar o nome
no cronógrafo de pulso que a
relojoaria suíça lançou em 1962.
Os relógios tiveram sua
produção interrompida em
1985, reunindo uma reputação
impecável. Agora, a nova coleção
traz outra vez o espírito aventureiro
e desafiador − características da
marca para quem quer explorar
o mundo do seu jeito.
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Explorar um território, o céu,
o mar, nós mesmos… Para
realizar essas descobertas, é
preciso tempo. Os mais antigos
exploradores já sabiam disso,
mas com a tecnologia foi
possível entender que medir
com precisão essa passagem
era uma característica mais
do que necessária para as
mais diversas explorações.
Seja em busca de riquezas
e oportunidades ou para
encontrar aventuras e
experiências.
A história atribui ao egípcio
Hannu o título de primeiro
explorador de que se tem
conhecimento. Ele viveu em
2750 a.C e levou diversas
riquezas da Etiópia e da Somália
para o Egito, sua região de
origem. Há registros, claro, de
exploradores mais conhecidos.
De Alexandre, o Grande, a Marco
Polo e Cristóvão Colombo.
Até o começo do século XXI,
porém, a maior parte da

superfície da Terra já havia sido
explorada, mas as expedições
continuam, agora em busca
de novos horizontes no mar,
nas montanhas e no espaço.
Quilômetros acima e abaixo
da Terra.
E, claro, mergulhadores,
alpinistas e demais aventureiros
passaram a ter mais tecnologia
à disposição. Assim, relógios de
pulso de alta precisão são seus
principais parceiros para medir
a passagem do tempo.
Afinal, exploradores têm uma
coisa em comum: aproveitam o
tempo de maneira peculiar. Cada
segundo conta para as mais
extraordinárias descobertas,
sejam elas de ordem pessoal
ou profissional. E, desde que
a única referência era o sol e
a lua, o homem encontra uma
forma de medir a passagem das
horas e planejar o que pode ser
realizado a cada minuto.
O viajante e explorador
brasileiro Ike Weber sabe bem
disso. Ele já fez dezenas de
expedições pelo mundo nas
últimas décadas e salienta que
o tempo é o maior recurso para
explorar e conhecer um lugar:
“Existe um tempo corriqueiro,
um tempo cotidiano e um
tempo conceitual. Nas minhas
expedições, o tempo permite
explorar as coisas com mais
profundidade”.
Para ele, aproveitar o tempo
é mais do que a contagem
das horas. É, sim, o ativo
mais importante para o
conhecimento. Mas, claro, ele
não abre mão de determinar os
minutos para desenvolver os
seus roteiros e planejar como e
quando quer aproveitar mais em
cada local por onde passa.
Ele já foi de mochila pelas
Américas, já explorou as Coreias do
Norte e do Sul, além do Japão e de
Taiwan e também o Leste Europeu.
Foram muitas horas de viagens,
sempre contando e aproveitando
o tempo à sua maneira.

Uma nova geração de aventureiros

Desde os
primórdios,
explorar uma
região depende
de tempo e de
como as horas
e os segundos
são aproveitados
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REESCREVENDO
A HISTÓRIA

Rouge
&
Noir
MONT BLANC

Quando “Rouge et Noir” fez seu
debut em 1909, a primeira série
de canetas-tinteiro da Montblanc
revolucionou o mundo da escrita.
Inspirado no famoso romance
de Stendhal – O Vermelho e o
Negro – o inovador instrumento
de escrita foi considerado uma
excelente conquista técnica,
porque assegurava uma operação
simples, sem a necessidade de
mergulhar a pena no tinteiro.
Mais de um século depois,
uma reinterpretação da
lendária linha traz um toque
contemporâneo para o modelo
anterior. A nova Montblanc
Héritage Rouge & Noir Collection
apresenta uma silhueta mais fina
e alongada, embelezada com uma
serpente que desce enrolada
desde o topo e ondula a tampa
para se tornar o clipe. Um motivo
recorrente durante o período Art
Nouveau e Art Déco, a criatura
misteriosa presta homenagem
a um clipe da década de 1920,
dando a cada peça o seu olhar
vintage elegante. As novas
cores e materiais introduzidos
na coleção capturam a visão
e o espírito da invenção que
caracterizaram a Maison
desde o início.
Assim, a tampa e o corpo são
feitos de laca marrom – uma
interpretação da cor da pátina
obtida pelo envelhecimento
natural sob o sol e a umidade
dos trópicos. É também um efeito
da cor que a primeira Rouge
& Noir, feita de ebonite negra
orgânica, transparecia após anos
de uso. Estampado como uma
peça única e finamente enrolada,
o corpo da serpente, revestido
de ouro champanhe, não é
apenas decorativo, mas serve
como uma função de mola. Sua
cabeça em forma de diamante
é definida com granadas nos
olhos. O motivo da serpente
está presente ainda na pena
artesanal de ouro Au585. A tampa
é coroada com o tradicional
emblema em branco embutido
em resina preciosa de cor coral
em homenagem à primeira
coleção Rouge et Noir. A edição
está disponível como canetatinteiro, rollerball e esferográfica.
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Curitiba
Park Shopping Barigüi
R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600
41 3373 3231
Shopping Pátio Batel
Av. Batel, 1.868
41 3023 2840

B

M A G A Z I N E

BERGERSON

Londrina
Catuaí Shopping
Rod. Celso Garcia Cid, Km 377
43 3339 5454
Maringá
Maringá Park Shopping Center
Av. São Paulo, 1.099
44 3222 8530
Joinville
Joinville Garten Shopping
Av. Rolf Wiest, 333
47 3043 9403
Porto Alegre
Iguatemi Porto Alegre
Av. João Wallig, 1.800
51 3058 9864
0800 643 8999
bergersonjoias.com
instagram: @Bergersonjoias
facebook: Bergersonjoias

BERGERSON PRESENTES
Curitiba
Al. Presidente Tunay, 45 Batel
41 3304 4426
bergersonpresentes.com.br
instagram: @bergersonpresentes
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