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FOLHINHA ‘AINDA ESTOU EM BUSCA DE JULIETA E ACHO QUE VOU ESTAR EM BUSCA TODA A MINHA VIDA. POR QUE, NO FINAL, JULIETA É UM SONHO’

Emma Watson, Kristen Stewart
e Claire Foy no calendário Pirelli
Fotógrafo Paolo Roversi é responsável
pelos cliques; Shakespeare foi inspiração
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
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tos foram feitas em maio deste
ano, em Verona (Itália) e em
Paris (França).
“Muitas vezes, quando falamos
sobre a fotografia, o tempo é
considerado um fator técnico,
mas não é sempre assim. Na
obra de Paolo Roversi, o tempo torna-se suspenso e quase
indefinido”, informa comunicado da Pirelli.

A Pirelli divulgou nesta semana imagens dos bastidores da
produção de seu calendário
2020, a mais famosa folhinha
presente nas oficinas mecânicas de todo o mundo. Longe
das mulheres ultrassexuali- IMAGENS.
zadas que pautou sua fama, Roversi é considerado um dos
o projeto tem a cada ano mo- mais talentosos fotógrafos
dernizado a sua linguagem.
contemporâneos, sobretudo
Dessa vez, sob as lentes do por seu estilo que é pessoal e
fotógrafo italiano Paolo Ro- altamente reconhecível.
versi, a obra traz como tema As suas imagens evocam emo“Looking for Juliet” (Procu- ções e sensações sensuais, de
rando Julieta, em
sonhos com luz que
tradução livre) e
recorda os mosaiconta com a particos de Ravena, sua
cipação de atrizes calendários
cidade natal. Suas
como Emma Wat- já foram
fotografias revelam a
son, Kristen Ste- produzidos pela graça e a fragilidade
wart e Claire Foy.
da figura feminina.
marca desde
Completam o time 1964, feitos por “Para mim, fotograMia Goth, Indya 36 fotógrafos
fia não é uma simMoore, Yara Shahi- diferentes
ples reprodução da
di; as cantoras Rorealidade, mas uma
salía e Chris Lee; e
revelação, porque,
a filha de próprio fotógtafo, quando eu tiro uma foto, eu
Stella Roversi.
sinto que estou tocando uma
A inspiração parte da obra outra vida e um outro mundo”,
“Romeu e Julieta”, de Wil- disse ele em nota.
liam Shakespeare, publicada
Veja imagens dos bastidores
originalmente em 1595. As fo- da produção ao lado.

Bastidores. Paolo Roversi com
Emma Watson, uma moderna Julieta
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Claire Foy. Muito
além da beleza

Mia Goth. Mais
perturbadora Julieta

Kristen Stewart.
Símbolo do amor livre
Pirelli/Divulgação

