
ASME divulga relação das vencedoras. A segunda colocada, uma foto de Demi Moore nua e grávida
em 1991, remete à imagem praticamente igual da cantora Wanderléa na brasileira Status em 1985
ALISSON ÁVILA

Na semana passada, a So-
ciedade Norte-Americana de
Editores de Revistas (ASME,
na sigla em inglês) divulgou o
resultado de um concurso que
elegeu as 40 melhores capas de
publicações dos últimos 40 anos
da imprensa dos Estados Unidos.
A competição, oficialmente cha-
mada The 40 Greatest Magazine
Covers of the Last 40 Years. ou
informalmente Magazine 40/40,
foi criada para celebrar justamen-
te o quadragésimo aniversário
das premiações anuais da .ASME
para o setor. Lançada em agos-

o topo da relação não poderia ser
ocupado por ninguém além do
casal John Lennon e Yoko Ono:
ele nu, ela de preto recebendo um
beijo, ambos deitados no chão,
na capa da Rolling Stone de 22
de janeiro de 1981, clicada pela
consagrada Annie Leibovitz. De-
talhe: a foto foi produzida no dia
do assassinato de Lennon. Vale
lembrar que nestes "tempos de
maniqueísmo", Yoko Ono acaba
de vender à Nike os direitos da
música Imagine para comercia-
lizar um novo modelo de tênis,
branco, semelhante ao sapato

to, a disputa que recebeu 444
inscrições de 136 revistas (cada
uma tinha direito a candidatar até
quatro capas) teve seus resulta-
dos divulgados na 2005 American
Magazine Conference, que acon-
teceu entre 16 e 19 de outubro
em Porto Rico, no Caribe. Títulos
extintos ou indicações de edições
produzidas por terceiros também
puderam participar. Por conta de
alguns empates, 41 capas foram
selecionadas.

Os resultados, de certa for-
ma, surpreendem. Mais detida
a questões estéticas do que jor-
nalístico-informativas, a eleição

deixou claro que os critérios de
escolha e distinção se debruça-
ram sobre os ícones da cultura
pop norte-americana (ou por ela
assimilados e redistribuídos) que
se espalharam pelo planeta ao
longo das últimas décadas. Um
fenômeno que colocou a "cultura
yankee" no centro do mundo e
que ocorreu por conta do nome
que quisermos dar: globalização,
imperialismo, indústria cultural,
guerra fria,..

A lista das cinco primeiras
colocadas comprova a tese. Nos
tempos atuais de maniqueísmo
entre guerra e paz, o bem e o mal,

vistas no mundo, pode ter uma
origem brasileira. É quase impos-
sível saber se mais alguém teve
essa idéia antes, mas a extinta
publicação masculina Status, da
Editora Três, estampou na capa
em julho de 1985 uma imagem
da cantora Wanderléa, em posi-
ção praticamente igual, apenas
parcialmente coberta por um véu
de filo cor-de-rosa. Foi um dos
últimos números da revista, que
deixou de circular em 1986.

"O objetivo do prêmio é dis-
tinguir as capas mais memo-
ráveis, influentes, atrativas e

Esquire, que emplacou três edi-
ções no Top 10 da premiação.
The New Yorker, Life, National
Geographic e Time, além de
outros títulos de grande cober-
tura nacional como Newsweek
e People, também tiveram bons
aproveitamentos. A avaliação foi
realizada por um júri formado de
52 editores, designers, diretores
de arte e fotógrafos. Revistas
menores (para o padrão dos
EUA) também tiveram destaque,
como Details, The Economist,
Fast Company e The Nation. O
fato de cada inscrição custar US$

que Lennon usou na capa do LP
Abbey Road, e que receberá o
singelo nome de "Peace"...

Demi Moore nua e grávida na
Vanity Fair, Muhammad Ali na
Esquire e Andy Warhol afundan-
do numa lata de sopa de tomate
CampbelTs, também na Esquire,
são outras capas que completam
a lista das Top 5 (confira ao lado a
tabela dos 20 primeiros lugares),
É interessante notar que a capa
de Demi Moore, que alcançou
repercussão mundial quando
lançada em 1991 e depois foi
repetida à exaustão por outras
"celebridades", em diversas re-

icônicas desde 1965. As vence-
doras refletem a essência das
revistas, a época em que foram
publicadas e seu impacto na
cultura norte-americana", de-
clara Marlene Kahan, diretora
executiva da ASME, confirman-
do o foco além da informação
proposto pela Magazine 40/40.
"São instantâneos que evocam
nosso país e suas preocupações
em cada época." Prova disso é
que as capas lembrando o 11 de
setembro também não ficaram
de fora: a New Yorker ocupou o
sexto lugar com o tema.

Merece destaque a clássica

100 pode ter ajudado a reduzir o
número de inscritos.

O conjunto de premiados
igualmente reconheceu o traba-
lho de publicações especializa-
das, como nos casos das revistas
Gourmet, Vibe, PC World, The
Advocate, Travei & Leisure, Spy,
Forbes, Texas Monthly, Business
Week, Budget Living e até a
online Slate. No total, 32 capas
são fotografias, 7 são ilustrações
e 2 são all-type. A década de 60
gerou 11 ganhadores, contra oito
dos anos 70, três dos 80, dez
dos 90 e outras nove capas da
década atual.
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