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Não é preciso um radar de ondas tão longas 
para perceber a infinidade de trabalhos 
artísticos que brincam com luz e editoriais 
de moda ‘borrados’ que apareceram na mídia 
e galerias nos últimos 6 meses. Esse Ta 
Chegando, entitulado ‘Luz e Movimento’ é 
em homenagem a esses trabalhos. Em inglês 
o termo usado provavelmente seria ‘Kinetic’, 
que em português significa energia cinética. 
Lembram das aulas de física do colégio?? A 
energia cinética de um objeto é a energia que 
ele tem quando em movimento (ela aumenta 
ao quadrado da velocidade). O que importa 
aqui é que ‘Kinetic’ é interligada a idéia de 
movimento. E a melhor forma de apresentar 
movimento numa imagem é te-la um pouco 
borrada, o que é mais visível quando há luz. 

Vários artistas já exibiram trabalhos com luz, 
tanto no exterior como no Brasil. Dan Flavin 
(1933-1996) é um dos precursores. Minimalista, 
ele começou a usar luz como arte em 1961 e é 
conhecido por ter criado instalações e objetos 
esculturais com lâmpadas fluorescentes. O 
americano Bruce Nauman nasceu em 1941 e 
trabalha com neon geralmente incorporando 
o uso de palavras. Também no exterior, um 
nome atual é Roger Bong, que se formou em 
artes plásticas em 2002 e no ano seguinte 
fundou a ‘419 neon llc’, que customiza sinais e 
iluminação. No Brasil, nosso representante na 
arte do neon é o diretor de arte e artista Kleber 
Matheus, que já expôs em galerias e decorou 
boates. 

Em fevereiro Londres foi palco da ‘Kinetic Art 
Fair’, evento produzido pelo ‘Kinetica Museum’ 
(sim! acreditem se quiser, há um museu de 
energia cinética em Londres!). O objetivo 
da Feira foi proporcionar a colecionadores, 
curadores e ao público em geral a oportunidade 
de conhecer e comprar trabalhos de arte 
especializados em cinética, eletrônica e novas 
mídias. Segundo eles, o museu, aberto em 
2006, “tem como meta encorajar ativamente 
a convergência de arte com a tecnologia, 
estimulando uma plataforma alternativa para 
formas tradicionais e estáticas de arte como a 
pintura e escultura”. As palavras da ordem são 
inovação e multi-disciplinariedade.  

Na capa: foto da Kinetica Art Fair em Londres. 
Nessa página: o ‘Fast Vase’ da Rosenthal; o mesmo 
conceito de ‘movimento paralisado’ nos vestidos de 
Hussein Chalayan em exposição no Design Museum 
em Londres no começo do ano; e ensaio fotográfico 
para a revista ‘125’. 
Na página seguinte: ‘Vibrations’ da Dezed & Confused 
de maio 2008; e imagens de riscos de luz tiradas do 
blog Apricot Tea. 
Nas duas páginas posteriores, por fileira de cima para 
baixo: trabalhos de Dan Flavin, Bruce Nauman, Roger 
Bong e Kleber Matheus.





Nessas duas páginas: ‘Speed of Light’ da revista Surface número 74; 
ensaio fotográfico da Dazed & Confused de fevereiro 09; e a capa 3D 
da Dazed de julho.
Nas duas páginas seguintes, por fileira: tres fotos do ensaio da Citizen 
K do inverno 2009; foto do motoqueiro da revista Flair de abril 2008 
- uma das primeiras borradas que eu vi e me chamou atenção pelas 
cores; ensaio fotográfico de Pierre Debusschere com roupas DKNY 
para a Dazed & Confused de fevereiro; e fachada da Melissa em São 
Paulo. 

Outra característica desse tema do ‘Tá Chegando’ é o 3D, que nada mais é do que duas imagens iguais que são sobrepostas com uma ligeira diferença entre elas provocando 
uma ilusão de ótica de profundidade quando vista com óculos 3D. Vocês percebem quanto coisa em 3D vem aparecendo? E não só em filmes (‘Toy Story 3’ será lançado em 
3D no ano que vem, e há também o ‘Avatar’)... A Melissa também brincou com o conceito tri-dimensional na fachada da loja em São Paulo. E a revista ‘Dazed and Confused’ 
lançou a edição de julho com capa e editorial em 3D (vinha com os óculos), inspirada na coleção do estilista Marios Schwab cujo convite do desfile de inverno também vinha 
com os óculos. A coleção dele apresentava cristais saindo de fendas em roupas justas - o auge do sexy em tres dimensões!

A fotografia já foi o máximo da modernidade por conseguir congelar um momento. Agora ela tenta capturar movimentos. Nesse meio e no design gráfico, as imagens com 
luz e movimento tem se propagado em editoriais de moda, campanhas publicitárias e em galerias de arte. É indispensável conhecer o trabalho do fotógrafo belga e criador de 
‘fashion films’ Pierre Debusschere. Uma das características de seu trabalho é o uso da luz de forma inovadora. E não é só no meio artístico / profissional que as fotos borradas 
aparecem; basta navegar pela internet em milhões de blogs e álbuns de Facebook para achar fotos amadoras em baladas que mostram ‘riscos de luz’. Um grande adepto desses 
‘borrões’ é o amigo Fabiano Moreira da Agemda – é só entrar em qualquer post dele da noite carioca para ver. 

Isso tudo é um reflexo do nosso tempo, da forma corrida em que vivemos. De certa forma, também é uma forma visual de representar a tecnologia, afinal desde sempre usamos 
a lâmpada como a imagem que representa idéias (associada também à uma idéia romântica de um tempo quando a eletricidade – a luz – era o máximo da inovação tecnológica). 
O Kinetica Museum mistura tecnologia e arte, mas tecnologia também esta associada a movimento e praticidade. Hoje somos multi-funcionais: os blackberrys e iphones nos 
possibilitaram estar em vários lugares ao mesmo tempo e, dessa forma, agregar ações concomitantes (olhar vitrines respondendo a e-mails de trabalho, por exemplo). Essa 
multi-funcionalidade acabou passando para produtos e serviços. Para agradar a esse público acostumado ao ritmo extra rápido é preciso otimizar o tempo. O resultado é que 
cada vez mais cresce o número de produtos e serviços ‘2 em 1’ - eles precisam ser mais de uma coisa. Uma das tendências em hotelaria é que não basta um hotel aconchegante, 
é preciso que ele imite uma casa. Na moda já vimos alguns itens com mais de uma função: Bruna Ribeiro, que desfilou no último Rio Moda Hype mostrou criações que 
viravam bolsas, calças que viravam casacos... E a Farm lançou há alguns meses uma kanga de praia que serve como tabuleiro de gamão. Mas na moda essa tendência não para 
por aí. O avanço tecnológico no desenvolvimento têxtil esta permitindo a criação de tecidos anti–bactérias, ou que secam em 4 minutos e nao amassam... Imagina descobrir 
na última hora que aquela roupa que você quer usar esta suja, e poder te-la pronta, lavada e sem precisar passar, em menos de 10 minutos! 
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é de graça! Comentários também são 
bem vindos.   

Atenção: o Ta Chegando não tem 
periodicidade regular. 

As chamadas ‘smart fabrics’ são tecidos que usam a 
tecnologia (biotecnologia, nanotecnologia, etc) para 
agregar funções, tanto com intuitos ecológicos como 
de praticidade. Roupas multi-sensoriais, que trabalham 
com cores, fragrâncias e mimetizam sensações corporais 
estão a um passo dos consumidores. A Philips Design 
desenvolveu o Bluebell Dress, um vestido com sensores 
biométricos que capturam as emoções do usuário 
e as projeta no lado de fora da roupa. Propriedades 
alto-lipantes também já estão em estudos: há uma 
substância chamada dióxido de titânio que destrói 
bactérias e outras criaturas orgânicas na presença de 
luz ultra violeta e vapor. Essa substância já é usada 
em protetor solar e pasta de dente, mas esta sendo 
empregada no desenvolvimento de tecidos. Até agora 
só foi experimentada no algodão, mas acredita-se que 
lãs auto-limpantes estarão disponíveis nos próximos 
dois anos. 

Algumas dessas características e estudos já começam 
a aparecer nos Fóruns do Premiere Vision (a feira de 
tecido em Paris que acontece duas vezes por ano). 
Muitas novidades são voltadas para os esportes – o 
ramo que mais investe em tecnologia e por isso onde 
as novidades aparecem primeiro – mas o produto de 
tanta pesquisa acaba chegando ao consumidor de pret-
a-porter, nem que seja alguns anos depois. Li sobre uma 
empresa chamada Interactive Wear que integra funções 
nas roupas que possibilitam que os usuários ouçam 
ipod, atendam o telefone e video sem usar as mãos. A 
marca de esporte O’Neil, em parceria com a Interactive 
Wear, criou uma jaqueta de ski com GPS, MP3 Player e 
um capuz que dá instruções. 

Seguindo pelo caminho conceitual da moda, luz e 
tecnologia são as características mais marcantes do 
vestido todo com painel de video LED criado por 
Hussein Chalayan. Ao invés de dar ilusão de movimento 
a imagem da roupa, ele usou luz e movimento como a 
própria matéria prima. O estilista cipriota formado pela 
Saint Martins é um dos poucos a usar ‘smart fabrics’ em 
suas coleções, trabalhando com experts em eletrônica e 
desenvolvendo tecidos que surpreendem os espectadores 
em seus desfiles. O vestido em LED se tornou realidade 
através da ajuda da empresa de engenharia inglesa 
2D3D. O LED agrega movimento à luz, transmitindo 
mensagens através de texto e/ou imagens (o palco do 
Premio Multishow em agosto era todo feito com LED). 
A propósito, Chalayan teve exposição no começo do 
ano no Design Museum em Londres. Lá estava exposto 
também o vestido em raios infra-vermelhos. 

É esperar para ver em que outros aspectos a tecnologia, 
(traduzida em luz, movimento e multi-funcionalidade) 
irá influenciar as características do nosso vestuário... 

Nessa página: foto do vestido em LED de Hussein Chalayan, tirada 
na exposição do estilista no Design Museum em Londres em 
fevereiro; roupa da Surface to Air, clicada por Solve Sundsbo. 
Na página ao lado: fotos de vitrine clicadas em Madri em março; e 
publicidade da Puma.  


