38 anos de playboy

osgemeos,

artistas plásticos
“Tivemos contato com a revista
desde a nossa infância, mas o
erotismo é um tema que nos
cativa, por isso gostamos muito
da proposta. O resultado ficou
exatamente como imaginávamos,
já que a ideia foi brincar
com o lado sado, e trazer as
playmates para dentro de um
universo ‘eroticonirico’.”

nesta edição festiva,
convidamos um time
de craques das artes visuais
para recriar o nosso coelho

HOMENAGEM

38 ANOS

Speto,

artista plástico

Catarina Gushiken,
ilustradora

“A PLAYBOY mexe com
as fantasias, tanto dos homens
quanto das mulheres, sempre
com imagens de bom gosto.”

“Dos 12 até os 20 anos, eu copiava
os desenhos do Ziraldo e do Lan
que eu via na PLAYBOY.”
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Autumn Sonnichsen,
fotógrafa

“Quando eu era pequena, era por meio da
PLAYBOY que um moleque aprendia a forma
da mulher, entre as piadas bestas e os pensamentos
dos heróis dele. Aprendia-se quem eram os heróis
certos. As revistas eram formadoras de sonhos.”

Marcita Amores,

estilista da à dor amores
“Quando me pediram pra fazer uma releitura
da clássica coelhinha, imediatamente me veio
a renda vermelha como ponto de partida,
porque vermelho é a cor mais quente, e é assim
que a mulher é retratada na PLAYBOY.”

N. K.,

modelo

Ronaldo Fraga,
estilista

“A ilustração foi uma
brincadeira imaginando
Marilyn Monroe viva, na sua
pose clássica da PLAYBOY.
Me lembro que, nos anos 80,
a Lucinha Lins, que sempre
achei linda, posou para a
PLAYBOY numa data
comemorativa, homenageando
o clássico ensaio da Marilyn.”
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Carlo Giovani,
ilustrador

“Meu trabalho é uma busca
constante por formas, por
movimento, seja por meio do
papel, desenho ou qualquer
outro material, então essa
coelhinha contorcionista e
exibicionista faz um jogo entre
sensualidade e uma posição
impossível ao mesmo tempo.”

Fellipe Gonzalez,
ilustrador

“Eu me inspirei nas imagens
das pin-ups antigas, mas
com a intenção de fazer
alguma coisa nova, algo
com uma cara mais atual.”
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Marcio Simnch,
fotógrafo

“Eu tentei fazer a foto da forma
mais clássica que pudesse. É um
pouco das lembranças que tenho
de quando era moleque e o meu pai
colecionava a PLAYBOY.
Parecia ser algo muito privado,
uma espécie de clube de cavalheiros.”

Talytha Pugliesi,
modelo

“Fui playmate em 2009 na
PLAYBOY francesa. Com a
PLAYBOY Brasil, é o meu
primeiro trabalho. Quem sabe
um dia serei capa [risos]? Eu
tenho vontade, por que não?”
Maria Clara Martins
styling

Krisna Carvalho
beleza

Eduardo Laurino
chapéu

Guto Lacaz,
ilustrador

“O coelhinho é uma
marca da qual eu gosto
desde criança, acho
que é muito feliz.”
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Will Murai,
ilustrador

“Sempre que me
sentia estressado com
o trabalho ou alguma
outra coisa, pegava o
caderno, desenhava uma
coelhinha e, de alguma
forma, eu sorria.”

