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TÁ CHEGANDO 
dark



Na capa: foto de Garance Dore (www.
garancedore.fr). 

Nessa página: jóias de Delfina Delettrez.



Primeiro foram as estampas de caveira, depois a invasão dos vampiros. Agora 
Lobisomem, monstros, insetos e outras forças sombrias invadem a arte, o design 
e a moda... 

Uma das primeiras vítimas foi a joalheria. Delfina Delettrez Fendi, uma das 
herdeiras da marca de luxo e também filha de um famoso joalheiro, resolveu 
criar a sua própria marca, que foi apresentada para imprensa no final de 2007. 
Entretanto, ao invés de jóias clássicas (como se poderia esperar de uma Fendi), 
transformou ouro e diamantes em sapos, aranhas e caveiras. As peças são 
vendidas nas lojas mais hype do mundo, como Opening Ceremony e Dover 
Street Market, a preços que vão de U$450 a U$65000. 

Em setembro passado conheci a marca Zoe and Morgan (www.zoeandmorgan.
com), outra com vertente rock and roll e pegada sombria. Eles apresentavam a 
coleção de inverno na ‘Exhibition’ do London Fashion Week (a parte business, 
de vendas atacado). Os anéis e colares são ornamentados com rubis, caveiras e 
aranhas. No site eles explicam que foram inspirados “pelo revival romântico e 
gótico da Era Vitoriana - it’s all about love”, afinal, tudo isso é muito romântico. 
Pois quem disse que criaturas e lendas sombrias não amam? Não há sempre uma 
mocinha bonita pela qual elas se apaixonam...? É o mito do amor impossível... ‘A 
Bela e a Fera’. Aliás, foi nessa viagem a Londres que essa idéia do romantismo 
com um toque dark ficou mais clara, levada pela tendência do veludo e brocados 
que voltam no inverno e trazem consigo um ar vampiresco. Nesse clima soturno 
o vermelho sangue chega com tudo. A coleção de inverno da marca inglesa 
Mulberry era toda com estampas de besouros, árvores com galhos retorcidos e 
maçãs podres (mas nesse caso tudo muito lindinho, pois só dava para perceber 
o que eram as estampas se olhássemos com atenção). 

Voltando ao Rio de Janeiro, o POP (Pólo de Pensamento Contemporâneo) fez 
recentemente um curso chamado “Pensar o Mal” que refletiu sobre a questão do 
mal de acordo com o que foi traçado por alguns pensadores, e o que seria a sua 
visão contemporânea. E o CCBB exibiu no mês passado a mostra ‘Horror no 
Cinema Brasileiro’, só com filmes de terror nacionais. 



Nessa página: foto de Hedi Slimane (www.
hedislimane.com), caveira de diamantes de 

Damien Hirst, e pintura de Tommaso Ottieri.
Na página seguinte: pinturas de Danilo Buccella.

Nas páginas seguintes: campanhas impressas da 
Superette. 





A marca Superette da Nova Zelândia fez uma campanha publicitária que 
mostra pessoas mortas em cenas de acidentes. A idéia é uma brincadeira com a 
famosa frase “I wouldn’t be seen dead in it” (tradução livre: “não uso isso nem 
morta”), ou seja, se você morrer, é melhor que esteja usando uma roupa legal. 
Mórbido.

Na arte, impossível não lembrar da famosa caveira de diamantes de Damien 
Hirst, esculpida com 8.601 pedras e que apareceu em toda a mídia há alguns 
anos. Aliás, a morte é um assunto que sempre ronda o trabalho de Damien, que 
também é conhecido pelos trabalhos com animais preservados em tanques de 
formaldeído. Até 17 de janeiro ele está com uma exposição em Moscou chamada 
“The Dead”, com 30 gravuras de um de seus temas preferidos: caveiras. 

Outras referencias na arte são os pintores Tommaso Ottieri, que pinta prédios 
sombrios; e Danilo Buccela com suas figuras lânguidas e pálidas em locais 
escuros e desertos como se perdidas em florestas de fábulas infantis. 

Seguindo a vertente das fábulas, o Victoria and Albert em Londres estava com 
uma ótima expo de design no segundo semestre de 2009 entitulada ‘Telling 
Tales – Fantasia e Medo no Design Contemporâneo’ (http://www.vam.ac.uk/
microsites/telling-tales/). Ela explorava o potencial de narrativa dos objetos 
de design (como um ‘contador de histórias’) e era dividida em três partes: ‘In 
the Forest Glade’, que evocava a inocência das fábulas, especialmente a parte 
das florestas (é mesmo verdade que toda história infantil tem uma parte na 
floresta, nao é?); “The Enchanted Castle” (‘O Castelo Encantado’), que seria 
o mobiliário desse castelo, inspirado nos romances e gravuras do século 18; e 
“Heaven and Hell” (‘Ceu e Inferno’), que exibia objetos de design concebidos 
com base nas ansiedades em relação a mortalidade. Nesse ultimo quesito, vale 
destacar o trabalho da Fredrikson Stallard, que estava representado com o “The 
Lovers”, um tapete vermelho feito em uretano na forma de duas poças de sangue 
que representam o volume de sangue no corpo humano, aqui no caso de dois 
amantes, lado a lado... Outros trabalhos desse estúdio de design incluem uma 
escova em forma de crucifixo, uma pipa em forma de pássaro negro, porcelana 
de chá com marcas de sangue, etc. E nao tem como falar em fantasia sombria 
sem lembrar de Tim Burton, que ganhou mega exposição ainda em cartaz em 
New York. 

Fora a ligação ao romantismo, o que mais chama a atenção é a relação com a 
nostalgia. Atualmente o ‘mal’ tem também se revelado na forma de vampiros, 
insetos, caveiras, lobisomens, monstros, e até extra-terrestres, ou seja, as mesmas 
criaturas que já aterrorizaram nossos pais e avós (e não fantasmas high-tech 
como poderia se esperar de uma época tecnologicamente mais avançada). As 
estréias programadas para esse ano no cinema confirmam a tendência do ‘horror 
retro’. Nunca se viu tantas refilmagens e continuações de antigos clássicos, e o 
mais interessante é que a maioria conta com nomes conhecidos de Hollywood. 
“Contatos Imediatos do Quarto Grau” (“The Fourth Kind”) tem estréia prevista 
para 22 janeiro com Milla Jovovich no papel principal e Benicio Del Toro 
encarnou o Lobisomem no filme de mesmo nome que chega no final do ano 
(www.thewolfmanmovie.com). Em homenagem ao remake desse clássico, a 
Universal fez um site só para as grandes criaturas sombrias, com imagens, 
musicas e clipes dos filmes antigos (www.monsterlegacy.com - bem legal). 
“Zombieland” já estreou no exterior; dizem que “A Hora do Pesadelo” (lembra 
de Freddy Krueger??) ganhará uma nova seqüência e “O Enigma do Outro 
Mundo” (“The Thing”, 1982) será regravado.







Nessas duas páginas: escova de cruz de Fredrikson Stallard; algumas 
peças exibidas na exposição ‘Telling Tales’ do V&A (banco de toras de 
madeira e tapete de poça de sangre de Fredrikson Stallard, banco com 
ornamentos de caveiras em dourado do Studio Job, mesinha com galhos 
de Vincent Dubourg e cadeiras ‘Witch’, ‘Petit Jardin’ e ‘Princess’ de Tord 
Boontje); gravuras de esqueletos de Jimmy Martin, escultura preta de 
Akira Akira e perfume e gloss da Victoria Secret.



Nessa página; capa da revista ‘Daily Terror’, da 
loja ‘A Child of Jago’ e foto do interior da loja. 

Na página ao lado: imagem do ‘A Child of Jago’ 
no estilo de gravuras Vitorianas, duas camisetas 
da loja (as tesouras  lembram Jack o Estripador), 

e abaixo, spencer de veludo bordado da coleção 
de Kate Moss para TopShop, e a semelhança 

com o usado por Tom Cruise (o Vampiro Lestat) 
em ‘Entrevista com o Vampiro’.



E nessa busca pelos fantasmas do passado chega-se a Era 
Vitoriana, aos becos mal iluminados, as ruas imundas 
e a criminalidade que tinha como disfarce a nevoa de 
Londres, submundo esse relatado nos romances de 
Charles Dickens e não esquecendo o mistério insolúvel 
e aterrorizante de ‘Jack, o Estripador’. O próprio Tim 
Burton tem filmes que se serviriam de referencia, como 
‘A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça’ e o sangrento 
‘Sweeney Todd’. Um pouco desse passado é revivido 
atualmente em Londres na loja ‘A Child of Jago’, cujo 
dono é Joseph Corre, filho de Vivianne Westwood 
e Malcolm McLaren e também ex-sócio da ‘Agent 
Provocateur’. O nome é de um livro de Arthur Morrison 
cuja trama se passa numa favela Vitoriana no Leste 
de Londres e retrata o crime e a violência do local. A 
loja é só de produtos masculinos (avant garde, diga-se 
de passagem) com precisão de alfaiataria, mas tanto a 
decoração quanto o styling recriam um pouco do ‘terror’ 
da época. E claro que falando de Londres e mistérios nao 
podemos esquecer Sherlock Holmes, cujo novo filme 
acabou de estrear.

A Victoria Secret também resolveu investir nesse look 
‘retro dark’ lançando o perfume ‘Noir’ em vidro negro 
lembrando as embalagens antigas com borrifador, e o 
anel preto cujo trabalho se parece com os dos brasões 
de família usados para selar cartas, e que abre como 
aqueles de filme de ficção que escondem veneno, mas 
que aqui revela apenas um gloss. 

Mas por que isso tudo logo agora?? Elementar, meu 
caro Watson! A nostalgia já se encontra presente no 
design, na arte e na moda há alguns anos – é uma 
megatendência. E no clima tenso que o mundo se 
encontrava no ano passado (lembrem que o que aparece 
agora começou a ser pensado há pelo menos um 
ano), provavelmente pensar em fantasmas e monstros 
fictícios era bem melhor do que encarar a realidade 
também sombria... 
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 (21) 9733 6607

tachegando@hotmail.co.uk             
Ana Claudia Lopes 

Nessa página: cartazes de filmes antigos de terror - preste atenção 
que quase todos mostram uma mulher bonita sendo raptada pela 

criatura sombria. 

O Ta Chegando pode ser repassado 
livremente para os amigos. 
E para assinar e receber diretamente, 
basta mandar um e-mail para 
tachegando@hotmail.co.uk
Comentários tambem são bem vindos. 


