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Nos bastidores de um ousado

editorial de moda
O fotógrafo Johnny, especialista em publicidade, realizou três criativos ensaios
para uma conceituada revista paulistana e conta como foi a produção das fotos
Por Livia Capeli

F

HENRIQUE NETTO

azer editorial para uma revista
pode ser considerado um dos
mais poderosos instrumentos
de venda para quem vive e faz moda
– e no caso dos fotógrafos, o
trabalho também não deixa de ser
uma boa oportunidade para aplicar
novos conceitos de linguagem, além
de explorar imagens que permitem
produções mirabolantes e que fogem
da rotina de um estúdio.
Acostumado a clicar para
campanhas publicitárias seguindo
layouts e orçamentos planejados, o
fotógrafo João Henrique Netto, o
Johnny, resolveu apostar alto no
desafio de produzir três editoriais de
moda a convite da revista paulistana
A Magazine, nos quais aborda temas
do segmento de alto luxo e lifestyle.
Com a ideia de homenagear a
diversidade racial, explorou no
ensaio as cores preto, branco e
amarelo, que correspondem aos
afrodescendentes, caucasianos e
orientais, respectivamente. Ele conta
que precisou bancar a produção e
toda a equipe envolvida, mas, por
outro lado, teve liberdade para criar
os três ensaios da maneira que
quisesse, sem intervenção da revista.
No final, além do plus no
portfólio, o trabalho rendeu a Johnny
convites para novas campanhas
publicitárias. Confira as fotos e
como tudo foi feito.

Ao lado, Johnny durante o
segundo ensaio da trilogia
de diversidade racial que
fez a convite da revista
paulistana A Magazine
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DAMA DE NEGRO

Johnny usou em algumas fotos deste ensaio entre 12 e 16 barndoors para iluminar pontos
específicos do cenário, como as luminárias, o candelabro, o tapete, o bule e as modelos
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Sinônimo de luxo, o preto
foi mesclado com o dourado e o
prateado nesse ensaio para
quebrar a monotonia e, ao mesmo
tempo, provar que as fotos foram
capturadas em cor, e não em p&b,
como poderia parecer à primeira
vista. Todos os elementos
envolvidos na cena foram
escolhidos cuidadosamente, de
modo a apresentarem nuances
entre preto e cinza escuro.
Tanto o rosto quanto o corpo
das três modelos fotografadas
receberam pintura para uniformizar
e ressaltar o tom de pele.
Para o esquema de luz, Johnny
optou por uma iluminação que
fosse pontual e de contorno:
“Gosto muito do efeito gerado pelo
barndoor (ou bandeira), por isso
usei dois ou três em frente à cena,
para iluminar as modelos. Além
disso, para cada objeto, direcionei
um ponto de luz com um barndoor,
no qual fechava cada aba conforme
a necessidade”.

A maquiagem mesclou o
negro, o prata e o
dourado para quebrar a
monotonia do ensaio
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Os objetos de cena foram adquiridos, alugados ou emprestados (como a banheira deste ensaio); em troca, Johnny divulgou o nome das lojas
na revista A Magazine pelo empréstimo; ele também contou com a colaboração de um fabricante que forneceu as perucas para a produção

BONECAS BRANCAS
Com perucas brancas
inspiradas na nobreza francesa
do século 17 e fitas de cetim
espalhadas pelos corpos das
modelos, esse ensaio, segundo
Johnny, foi o mais difícil, devido às
altas luzes provocadas pelo branco
intenso dos elementos de cena.
Como anteriormente, nessa
sessão de fotos ele também lançou
mão dos barndoors. No entanto,
suavizou a iluminação ao colocar
papel vegetal à frente dos
acessórios. “Em algumas fotos,
procurei deixar as abas do barndoor
mais fechadas para obter uma luz
mais recortada”, explica.
O editorial inteiro foi captado
com uma Hasselblad H3DII-39, com
objetiva 120 mm macro. Além do
fundo infinito branco, o fotógrafo
usou uma placa de fórmica branca
no chão para gerar um reflexo
sutil em algumas fotos.
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No último ensaio da trilogia, uma homenagem aos orientais, Johnny pintou a pele das modelos e usou gelatinas amarelas na base
das bandeiras para obter o resultado desejado, além de cuidar para que a produção não ficasse com um aspecto carnavalesco

HOMENAGEM A VAN GOGH
Produzido com elementos que
trazem um tom sobre tom de
amarelo, como balões e esferas
douradas, as fotos do último ensaio
da trilogia das cores foram
inspiradas na obra Doze Girassóis
numa Jarra, do pintor holandês
Vicent Van Gogh. Além disso, o
amarelo também faz referência à
cor-símbolo do imperador da China.
Para iluminar o ensaio, Johnny
usou o mesmo esquema de
iluminação das outras sessões.
Entretanto, para conseguir o
resultado dourado nas imagens,
colocou gelatinas amarelas
acopladas à base das bandeiras.
“Quem deseja se aventurar na
produção de um editorial de moda
para revistas precisa, além de
dinheiro para bancar as produções,
de um olhar apurado e de muita
criatividade. Por outro lado, o
editorial é uma boa vitrine para
divulgar o trabalho”, aconselha ele.
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