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Documentário planeja contar a história de Waldir 59,
84 anos, compositor e nome lendário da Portela • 3

Diretor do sucesso ‘Em nome do jogo’, Gustavo Paso encena
mais quatro peças e estreia no cinema até 2013 • 8

A dama do design
Nos 30 anos de sua morte, livro resgata a trajetória da carioca Bea Feitler, que fez
história nos EUA em revistas como ‘Harper’s Bazaar’, ‘Vanity Fair’ e ‘Rolling Stone’

Cristina Tardáguila
cris.tardaguila@oglobo.com.br

H
á dez anos, o profes-
sor Bruno Feitler de-
sembarcou em Nova
York com um desafio:
encontrar a elite da fo-
tografia nos Estados

Unidos e convencê-la a contribuir pa-
ra o livro que escrevia sobre a tia, a
designer carioca Beatriz Feitler. A mo-
rena de sobrancelhas grossas havia
sido diretora de arte da revista “Har-
per’s Bazaar” por dez anos, entre 1961
e 1971, responsável pelo lançamento
arrebatador da revista feminista
“Ms.” e criadora de todo o projeto
gráfico da luxuosa “Vanity Fair”. Al-
guém havia de se lembrar dela.

Sem saber ao certo por onde come-
çar, Bruno abriu a lista telefônica e ati-
rou o mais alto que pôde. Procurou o
contato da fotógrafa Annie Leibovitz.
Tinha certeza de que a tia havia traba-
lhado ao menos uma vez com ela — na

composição histórica das duzentas fo-
tos que rechearam a edição de dez
anos da revista “Rolling Stone”. Ao dar
com a referência “Leibovitz, A.” nas pá-
ginas amarelas, tirou o telefone do gan-
cho e deixou um recado enxuto na se-
cretária eletrônica que o atendeu. A
mensagem era mais ou menos assim:

“Senhora Leibovitz, aqui é Bruno,
sobrinho da designer brasileira Beatriz
Feitler. Estou na cidade, trabalhando
num livro sobre ela e gostaria de con-
versar com a senhora. Meu telefone de
contato é...” E deixou o número.

Não demorou nem dez minutos para
que um dos maiores ícones da fotogra-
fia mundial — a mulher que entrou pa-
ra a História por ter clicado o beatle
John Lennon nu para a capa da “Rol-
ling Stone” na manhã de seu assassina-
to — retornasse animadíssima.

“Que ideia maravilhosa, Bruno! A
Bea merece muito!”, disse Annie, an-
tes de engatar numa lista de pessoas
que haviam convivido com a designer
entre 1961 e 1982, fosse nos escritó-

rios por onde passou, fosse nas bada-
ladas noites da discoteca Studio 54.

Na lista de Annie apareceram o ar-
tista plástico Andy Warhol, a editora
de moda Diane Vreeland e fotógrafos
como Richard Avedon, Diane Arbus,
Hiro, Bill King, Bill Silano e Otto Stu-
pakoff. Bruno sorriu.

Nesta semana, o livro “O design de
Bea Feitler”, resultado de dez anos de
pesquisa, chega às livrarias do Brasil
pelas mãos da editora Cosac Naify.
Nele, Bruno reúne as histórias que ou-
viu sobre a tia em Nova York, cente-
nas de trabalhos que levaram sua as-
sinatura (entre eles capas de revistas,
livros, discos e cartazes) e um texto
do designer André Stolarski, que ex-
plica em detalhes por que Bea deve
ser lembrada e homenageada em
2012, 30 anos depois de sua morte.

Em entrevista ao GLOBO, os dois co-
mentam o resultado com orgulho:

— Bea tinha uma personalidade
hipnotizante — resume Bruno. —
Muitas pessoas me contaram que

bastava ela chegar ao escritório ou
ao estúdio, sacudir as pulseiras e
conseguir que os demais fizessem
exatamente o que ela queria. Foi as-
sim, por exemplo, que pôs seu nome
ao lado do de Truman Capote na capa
do livro “First garden”. Ela acreditava
que texto e ilustração tinham que ter
exatamente o mesmo peso, fifty-fifty, e
sempre lutou muito por isso.

— Para muita gente importante Bea
foi a maior diretora de arte que existiu.
Ela sabia orquestrar com precisão
equipes multidisciplinares de altíssimo
nível — explica Stolarski. — Ficou re-
legada ao segundo plano por aqui por-
que, na época em que fez sucesso, o
debate sobre design no Brasil estava
muito influenciado por questões racio-
nais e funcionais, se voltava bem mais
para objetos. Bea brilhava na moda, o
lado fútil da atividade. Agora é hora de
resgatarmos o trabalho dela. Afinal, ela
foi figura central e definitiva para um
monte de publicações importantíssi-
mas mundo afora. Continua na página 2

NA FOTO MAIOR,
Bea Feitler no Central

Park em 1957, e, no

entorno, a partir do

alto, a capa do novo

livro e algumas de

suas criações: a revista

brasileira “Senhor”

(1960); disco dos

Rolling Stones (1968);

“Harper’s Bazaar”

(1970); cartaz da The

Alvin Ailey American

Dance Theater (1972);

a revista feminista

“Ms.” (1972); anúncio

da Calvin Klein

(1975); livro “Vogue:

book of fashion

photography” (1979);

livro dos Beatles com

ilustração de Andy

Warhol (1980); a

célebre capa sem

elementos da “Rolling

Stone” logo após o

assassinato de John

Lennon (1981); e

“Vanity Fair” (1982)

Divulgação/Acervo de Bruno Feitler
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Rudy Rucker 2
Recapitulando: na semana passada publiquei o início
da apresentação de Rudy Rucker, um de meus escri-
tores favoritos, cuja obra é problematicamente clas-
sificada como ficção científica (FC). Mesmo o autor
não sabe como enquadrar sua literatura. A própria tra-
jetória de Rucker aumenta a confusão. No início ele
queria ser matemático. Trabalhou como professor ou
pesquisador em institutos de matemática, incluindo o
da Universidade de Heidelberg. A temporada na Ale-
manha foi encarada como prêmio de consolação. Ru-
cker já desistira da carreira ao não ser aceito como
pós-doutor no Instituto de Ciências Avançadas de
Princeton, santuário máximo do saber contemporâ-
neo, onde antes teve encontro com Kurt Gödel, sumo
sacerdote dos teoremas (ou antiteoremas) mais eso-
téricos da matemática. Gödel classificou as ideias de
Rucker como “muito estranhas” ou “bizarras”. Era um
elogio. Para o resto do instituto, a bizarrice não era
suficientemente brilhante.

Comentário sobre a negati-
va de Princeton: “Meu artigo
com Ellentuck (seu orientador,
na Universidade de Rutgers) e
meu trabalho na tese, embora
publicáveis, não eram convin-
centes o bastante para que eu
aterrissasse na posição de
um lógico todo-poderoso. Co-
mecei a sentir que os mais al-
tos escalões da realização
matemática ficariam inacessí-
veis para mim.” Ele não se
contentava com pouco, nem
com Heidelberg (terra de 55
prêmios Nobel, segundo a Wi-
kipedia). Ainda bem: talvez
não tivesse continuado a es-
crever ficção se mantivesse
uma vida restrita às universi-
dades, onde sempre conti-
nuou trabalhando e mesmo
publicando, mais como divul-
gador do que como criador
central. (Nessas reviravoltas
da vida, um de seus livros de
não ficção, “O infinito e a
mente”, teve suas últimas edi-
ções publicadas por Prince-
ton, depois de ter
sido lançado nos
anos 1980 pela
editora Bantam,
mais conhecida
por seu catálogo
de FC, incluindo a
série “Jornada
nas estrelas”).

O fundamento
científico e a cu-
riosidade com re-
lação aos avan-
ços mais radicais
da ciência atual
são elementos marcantes dos
livros de Rucker. Eles se pas-
sam em universos com leis
diferentes daquelas que go-
vernam nossa realidade. Seu
método: “Esse é realmente
um estilo de pensamento que
aprendi como matemático.
Você começa com um con-
junto de axiomas e vê o que
pode deduzir. Engenharia de
software procede mais ou
menos da mesma maneira.
Você cria um pequeno pro-
grama e vê o que aparece na
tela quando o programa é ro-
dado. Minha escrita de FC é
como isso também. Eu faço
algumas assunções inco-
muns sobre meu mundo ima-
ginário, ponho dentro umas
poucas personagens e vejo o
que acontece na estória que
escrevo.” É o que Rucker cha-
ma de transrealismo. Regras:
“as personagens devem ser
baseadas em pessoas reais”;
“o artista transrealista não
pode prever a forma final de
seu trabalho”. Então nada é
pura piração. Tudo começa
com a realidade, mas nin-
guém sabe onde vai parar.

A ficção de estreia de Ru-
cker se chamava “Donuts do
espaço-tempo”. Em 1979, ele
começou a planejar “Softwa-
re”, primeiro lançamento da
tetralogia “Ware”. Ainda usa-
va máquina de escrever.
“Software” era palavra pouco
conhecida, retirada de um ar-
tigo da revista “Scientific
American”. Rucker só com-
prou seu primeiro computa-

dor em 1985, quando iniciou
“Wetware”. Os robôs de
“Software” comem o cérebro
de seu inventor para torná-lo
imortal. Já em “Wetware”, os
robôs começam a construir
seres humanos. Os dois livros
ganharam o Prêmio Philip K.
Dick. Em “Freeware”, huma-
nos e robôs têm relações se-
xuais e precisam lidar com
raios cósmicos alienígenas.

Esse estilo de maluquice
encantou os primeiros cyber-
punks. Em 1985, Rucker esta-
va hospedado na casa de
Bruce Sterling (que iria lançar
“Mirrorshades”, a primeira
antologia cyberpunk, no ano
seguinte). Outro hóspede era
John Shirley, mais um cyber-
punk “canônico”. Rucker
abriu os olhos uma manhã e
se deparou com Shirley bem
perto, observando seu rosto.
Pego no flagra, ele se expli-
cou: “estava analisando as vi-
brações do meu mestre”.
Gente fina e doida.

Talvez meus li-
vros preferidos de
Rucker sejam dois
mais recentes,
que se passam
num universo on-
de já aconteceu a
“singularidade”
(difusão explosiva
de superinteligên-
cias artificiais por
toda a realidade).
Tanto que o pri-
meiro volume se
chama “Postsin-

gular”. Já em “Hylozoic”, sua
sequência, os humanos de-
senvolvem a telepatia genera-
lizada (não existe mais priva-
cidade nenhuma, pois não
mais controlamos quem tem
acesso a nossos pensamen-
tos) e descobrem que todos
os objetos, de pedras a guar-
da-chuvas, são conscientes.

Enquanto escreve sua
obra, Rucker também atua
como um dos observadores
mais perspicazes da nossa
tecnocultura. Dá para fazer
um jogo “Onde está Rudy Ru-
cker?” para encontrá-lo em
alguns dos acontecimentos
definidores do Zeitgeist. Ele
colaborou com a edição da
“Mondo 2000” (revista que foi
a “Wired”, muito mais radical,
antes da “Wired”), da “Semio-
text(e)” (em que organizou,
com Peter Lamborn Wilson,
uma coletânea além-cyber-
punk) e do “Boing boing”
(quando era apenas um fan-
zine, antes de se tornar o
blog mais influente). Traba-
lhou como programador de
softwares (os primeiros a po-
pularizar os autômatos celu-
lares) para a Autodesk etc.

Como disse, os livros não
foram lançados no Brasil.
Mas dá para ter acesso a mui-
tos escritos de Rucker pela
internet. Por exemplo: as no-
tas de “Hylozoic” podem ser
baixadas em um PDF de 385
páginas (http://bit.ly/JKvseo).
É testemunho de uma das
mentes mais bacanas do uni-
verso em pleno trabalho.

Ele não se
contentava
com pouco,
nem com
Heidelberg

(terra de 55
prêmios Nobel)

HERMANO VIANNA Épico de guerra vira cruzada
para o criador de ‘Star Wars’
George Lucas promove longa sobre pilotos negros na Segunda Guerra

Rodrigo Fonseca

rodrigo.fonseca@oglobo.com.br

I nédito no Brasil, onde não
tem estreia prevista, o épi-
co bélico “Red tails”, com
Cuba Gooding Jr., Terrence

Howard e mais uma leva de jo-
vens atores negros, tem viajado
pelo mundo no colo do homem
que fez da franquia “Star Wars”
uma máquina de fazer dinheiro:
George Lucas. Orçado em US$
58 milhões, o longa-metragem,
que recria a participação de pi-
lotos afrodescendentes na Se-
gunda Guerra Mundial, virou o
brinquedo favorito de Lucas
desde que ele anunciou sua
aposentadoria ao “The New
York Times”, em janeiro. An-
teontem, ele mandou o filme,
que idealizou há duas décadas,
para uma pré-estreia na Irlanda.
E já está mapeando novas pro-
jeções fora dos EUA, onde a
produção, dirigida por Antho-
ny Hemingway, estreou há cin-
co meses, sem êxito de bilhete-
ria, mas com boas críticas.

— Este filme é um trabalho
do meu coração. Como dire-
tor, Hemingway teve um gran-
de desempenho — disse Lu-
cas ao apresentar a exibição
hors-concours de “Red Tails”
no 65o- Festival de Cannes, en-
cerrado no dia 27.

Na Croisette, onde o longa foi

exibido numa sessão na praia,
Lucas iniciou, sem alarde, uma
estratégia para creditar o longa
de Hemingway para o Oscar.
Em Cannes, sobraram elogios
às tomadas de batalhas filma-
das nos céus da Croácia, da Es-
lovênia e da República Tcheca.
Resenhas elogiosas também pi-
pocaram na Inglaterra, onde o
filme estreou há dois dias. Por
isso, revistas e sites especiali-
zados em cinema falam que ele
tem chances de ser relançado
em solo americano em dezem-
bro, em meio às apostas para a
estatueta da Academia de Artes
e Ciências Cinematográficas de
Hollywood.

É na Europa que Lucas es-

pera credenciar “Red tails”
como um filme de arte, o que
vem dando certo, vide o entu-
siasmo dos resenhistas fran-
ceses com a produção, basea-
da na história real dos Tuske-
gee Airmen, a esquadra negra
dos EUA que enfrentou os na-
zistas e o preconceito de sol-
dados americanos brancos.

— Durante 20 anos, Lucas te-
ve essa história nas mãos, mas
nunca quis filmá-la, pois queria
que ela fosse contada por um
diretor negro. Mas era impor-
tante que o retrato daqueles pi-
lotos fugisse de qualquer tom
de vitimização social e pregas-
se a excelência, a bravura. Foi
isso que eu ofereci a ele — dis-

se Hemingway em entrevista
ao GLOBO, em Cannes.

Diretor de séries de TV co-
mo “CSI: NY” e “True blood”,
Hemingway ocupou uma vaga
que Lucas tentou preencher
durante anos. Mas quando seu
desejo de filmar a luta dos Tus-
kegee Airmen começou, Spike
Lee estava no auge, pregando
um cinema negro de guerrilha.

Longe da escravidão
Nos anos 2000, Lucas ficou

ocupado em finalizar a trilogia
de “Star Wars” que narrava a
origem do vilão Darth Vader.
Quando se desocupou, em
2005, caiu no projeto de “In-
diana Jones e o reino da Cavei-
ra de Cristal” (2008), de seu
amigo Steven Spielberg, do
qual foi argumentista e produ-
tor. Terminado o trabalho, ele
começou a caçar um realiza-
dor sem ideologias políticas,
que topasse trabalhar com um
elenco sem astros do porte de
Denzel Washington, para faci-
litar a discussão sobre coleti-
vidade que queria.

— O cinema negro america-
no é muito preocupado em
apontar diferentes formas de
escravidão — avaliou He-
mingway. — Nós, negros, temos
outras histórias. Com o apoio
de Lucas, eu fui atrás delas. Es-
te é um filme de equipe. n

Divulgação

“RED TAILS”, uma produção de US$ 58 milhões, aborda a saga dos aviadores afro-americanos que combateram os nazistas na Europa

GEORGE LUCAS e Anthony Hemingway na sessão de Cannes

Alberto Pizzoli/AFP

A dama do design • Continuação da página 1

N
a s c i d a e m
1938 no Rio
d e J a n e i ro ,
Bea Feitler foi
a primogênita
de um casal

de judeus que escapou da
Alemanha nazista. Cresceu
em Ipanema e se formou pela
Parsons School of Design, em
Nova York.

Trabalhou pouco no Brasil.
Em 1959, logo depois de obter
o diploma americano, entrou
para a equipe da revista “Se-
nhor” e emplacou três capas.

— Fui a primeira pessoa a re-
cebê-la na revista — lembra o
cartunista Jaguar. — Ela era al-
ta, morena e dona de um corpo
escultural. Chamava uma aten-
ção danada e ainda tinha um
portfólio impressionante. Coisa
de menina-gênio mesmo.

Depois da “Senhor”, Bea
montou com Jaguar e o artista
plástico Glauco Rodrigues o Stu-
dio G, especializado no design
de cartazes, discos e livros, mas
a empreitada durou pouco.

— Bea era tão vanguardista
que nosso negócio não deu cer-
to — ri Jaguar. — Eu me lembro
de termos feito o design de uma
sapataria em Copacabana... Era
lindo, mas tão moderno que o
dono da loja teve que se desfa-
zer dele em pouco tempo para
evitar rebuliço.

Em 1961, Bea voltou aos EUA
e, aos 25 anos, a convite de um
ex-professor de faculdade, en-
trou para a equipe da “Har-
per’s”. O sucesso veio tão rápi-
do que, dois anos mais tarde,
assumiu o cargo dele. Foi aí que,
ao lado da codiretora de arte da
revista Ruth Ansel, deslanchou.
Pôde abusar da tipografia (mui-

tas vezes como matéria-prima
para criar uma ilustração) e das
páginas duplas.

“Bea foi a melhor diretora
de arte que conheci”, afirmou,
em entrevista a Bruno, o fotó-
grafo brasileiro Otto Stupa-
koff, morto em 2009. “Ela sen-
tia uma responsabilidade pe-
dagógica em relação ao fotó-
grafo. Não só o ajudava a en-
contrar seu estilo, como tam-
bém o ajudava a se desenvol-

ver como profissional.”
E não era só com ele que Bea

se comportava assim. Em seu
escritório, costumava manter
pastas com o nome de cada pro-
fissional com que trabalhava.
Quando via uma imagem que
poderia inspirar algum deles a
guardava na respectiva pasta.

O livro “O design de Bea Fei-
tler” conta, por exemplo, que
ela chegou a levar o fotógrafo
Bill Silano seis vezes ao cinema

para que assistisse ao clássico
“Um homem e uma mulher”, de
Claude Lelouch. Ela queria que
Silano levasse para a “Harper’s”
a lógica do cinema, de imagens
em sequência. E conseguiu. Si-
lano ganhou fama por isso.

Aos 33 anos, Bea estourava
no jet-set nova-iorquino tanto
quanto nas publicações de mo-
da, e isso lhe valeu um convite
da jornalista Gloria Steinem pa-
ra lançar a revista “Ms.”, espécie
de porta-voz do movimento fe-
minista. Em apenas oito dias, a
primeira edição vendeu 300 mil
exemplares e gerou 26 mil assi-
naturas. Os amigos de Bea dis-
seram a Bruno que o trabalho
dela contribuiu para isso.

No hospital, criou a ‘Vanity Fair’
Aos 36 anos, aproximou-se

de Annie Leibovitz. O primeiro
contato foi uma encomenda de
foto da atriz Lily Tomlyn para a
capa da “Ms.”. As duas concor-
daram que “a melhor foto” era
aquela em que Lily aparecia de
braços para cima e com os pê-
los das axilas à mostra. A revis-
ta não quis publicar a imagem.

Depois disso, a relação delas
se fortaleceu, e Bea passou a
editar reportagens especiais da
“Rolling Stone”, onde Annie era
editora de fotografia. Foi de Bea
a ideia de dar à “RS” o formato
tabloide que dura até hoje.

Aos 43, um ano antes de mor-
rer vítima de um câncer, Bea
deu aquele que seria seu maior
passo. Concebeu do zero, a pe-
dido da editora Condé Nast, o
projeto gráfico da “Vanity Fair”.
Trabalhou no hospital e deixou
tudo pronto para a primeira edi-
ção, de março de 1983, que não
chegaria a ver. n

BEA arruma o mural de referências da “Harper’s Bazaar”, em 1965

Divulgação/Acervo de Bruno Feitler
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Matéria

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 jun. 2012, Segundo Caderno, p. 1-2.




