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    VITORINO CAMPOS , o designer 
baiano traz para o Círculo algumas 
das suas ideias e imagens que 
refletem diferentes pilares da sua 

sensibilidade e criação.



work:
O QUE VOCÊ FAZ?
Meu trabalho é uma investigação entre estudos 
tridimensionais, utilizando a intuição como 
ferramenta. O tempo e a inquietação andam 
juntos nesse processo, resultando em linhas, 
formas e experiências que conectam a alma 
humana à sutil beleza da proporção.

Imagem do primeiro desfile SPFW Verão 2013
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Fotos: Marina Benzaquem

work:
O QUE VOCÊ FAZ?
O trabalho não é apenas o resultado, mas tudo 
o que envolve sua realização. É no exercício em 
equipe que podemos sentir os momentos da 
subjetiva liberdade criativa, transformando esse 
processo em um ciclo infinito de criação.



Registro de Setembro |  2017 

work:
O QUE VOCÊ FAZ?
Há alguns anos, fotografo os lençóis de camas 
por onde passo. Acredito que eles revelam muito 
sobre a noite e se tornam uma ponte entre o sonho 
e a realidade, a realidade e a realidade, o sonho e 
o sonho. Não há nenhuma preocupação técnica, 
apenas a intenção do registro. 



ÁGUA 

INTUIÇÃO

CONSCIÊNCIA

MERGULHO

DIÁLOGO

EXPERIMENTAR

ARRISCAR

NÃO LEVAR TUDO
 A SÉRIO

BÚSSOLA:
: Para onde vc mira?
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Essencial
NÃO VIVO SEM: 
Meus livros.
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põe na roda
MODA: 
Um dos trabalhos que mais tem mexido 
comigo é o do designer cearense DAVID LEE,
que ressignifica a relação entre a rigidez da 
alfaiataria e a construção emocional de trabalhos 
manuais como o crochê, uma das técnicas que 
mais representam a sua região. 

Campanha  David Lee |  2019 
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FOTOGRAFIA: 
ZABENZI

Amo a força inquieta das imagens de @ZABENZI

(a.k.a MARINA BENZAQUEM). Apesar dos seus 
20 anos, ela injeta uma verdade brutal através de 
suas imagens. Incomoda, aquieta e abre um canal 
de percepções e compreensões dentro de mim. 
Temos uma troca livre e constante. 

 Sem título | 2018



Mariana Falcão  |  Brasil 2020

FOTOGRAFIA: 
MARIANA FALCÃO
O trabalho de minha amiga MARIANA FALCÃO
me transporta para a Bahia em alta velocidade.
Tudo é como uma conversa entre ela e os
elementos da imagem, que podem  ser traduzidos
por meio de sentimentos complexos. Vem logo
o desejo de estar perto do mar.



Conheci o trabalho do artista baiano MAREPE 
em 2009 e imediatamente me identifiquei com 
sua linguagem, que transforma elementos do 
dia a dia através da sutileza.

arte: 
MAREPE

Sem titulo | 2008

Sem títul0 | 2013



Barravento  |  Brasil |  1962

O primeiro longa de GLAUBER ROCHA foi 
gravado em uma praia de Itapuã, em Salvador, 
onde já estive várias vezes. O filme se passa 
em uma aldeia de pescadores e traz imagens 
absurdamente inspiradoras, com direção de 
fotografia de Tony Rabatoni. 

cinema:
BARRAVENTO



“O mundo exterior não existe”. Impulsionado 
pelo registro da subjetividade, LEONILSON 
traduz suas vivências através da arte. Livre, ele 
abriu espaço para ser a obra, revelando a força 
mais bela, potente e absurda da simplicidade.

arte: 
LEONILSON

Leonilson | Sob o peso dos meus amores |  Brasil |  1993

“Antes eu pensava que a costura tinha que ser perfeita. 
E até tentei, só que eu apanhei tanto! Vi que é diferente 
quando um estilista faz uma roupa e quando um artista 
costura. São duas atitudes irmãs, mas bem diferentes”.



mÚSICA:
Les FILLES de ILLIGHADAD

Les Filles de Illighadad por Mirat Ghislain | 2019

A banda nigerina FILLES DE ILLIGHADAD,
formada por mulheres tuaregues, canta sobre
a vida:  amor, religião, dificuldades, alegria, 
comunidade  e  glorificação da natureza. Meu 
amigo fotógrafo Andres Burgos foi quem as 
apresentou. Desde então, não paro de escutar.
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MAIOR BELEZA:
GENEROSIDADE
EMCOMPARTILHAR
SUA SABEDORIA

Márcia despertou em mim a compreensão 
intuitiva, foi minha professora de estética na 
universidade e se tornou uma grande amiga.  
Nossas longas conversas mantém vivo o senso 
crítico em tudo o que faço. Ela me faz sentir a 
importância da pesquisa e da investigação, 
generosa e muito inteligente está sempre no 
presente, algo que sinto cada vez mais distante 

nesse mundo.

Persona: 
MÁRCIA MELO



fica a dica:
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