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Miguelanxo
Barcelona/espanha - www.myspace.com/miguelanxo
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Miguelanxo já trabalhou como 
fotógrafo para revistas, cobrindo 
eventos musicais e cinematográficos. 
No último ano e meio dedicou-
se a projetos relacionados à moda. 
Miguelanxo não fala muito dele, mas 
deixa escapar que gosta de pinturas 
bem contrastantes, muito preto e cores 
bem definidas, e que também gosta 
de brincar com as cores e fotos que 
pareçam monocromáticas, verdadeiras 
traquinagens com a luz.
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a day 
in life
por sandro bueno
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O 
CPC (Centro de Pesquisa Ciprilow) é o resultado de um 

projeto feito por jovens do bairro do Ipiranga. Para explicar 

o que é esse centro de pesquisas é necessário contar o 

surgimento, as raízes no que vem a ser o CPC. Jovens 

amigos, como todas as pessoas envolvidas nesse sistema capitalista, onde a 

pressão, o stress são presentes, refugiavam-se em uma casa no interior de 

São Paulo, mais precisamente em Mairinque, para meditar e esquecer um 

pouco dos sintomas do dia-dia.

A casa ficava situada em meio à natureza, onde a paz estava presente. 

Nessa paz encantadora os rapazes conversavam sobre a necessidade de 

viver em sintonia com a felicidade. Tinham a consciência que a tecnologia 

ajuda muito para certas necessidades, porém ela não traz consigo a 

felicidade que todos desejamos. Um modo rústico de viver, onde as coisas 

simples tornam-se essenciais para uma busca interior. A filosofia em si 

criada por esses jovens é nomeada de Sebandilha que desde sua criação foi 

documentada pela ddS muvis (Direto de Sebandilha), produtora de vídeos 

onde os integrantes da Sebandilha relatam suas experiências. Porém não 

se contentam apenas em evoluir esses pensamentos, o intuito também é 

passar a filosofia  para outros.
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Daí surge o ddZ (Direto de Zion) em 2004, onde o desenho e a 

escrita, meios de comunicação essenciais do projeto, trabalham 

unidos transmitindo mensagens baseadas em sentimentos otimistas e 

incentivo pela cidade. A partir desse momento o grupo se intensifica 

com o pensamento de comunicação, de trocas de idéias, experiências, 

respeitando sempre a diferença do outro. E depois de quatro anos (2008) 

ao resolverem organizar todos os projetos que faziam, a Sebandilha, a 

ddS muvis e o ddZ, forma-se o CPC, na qual conseguiram um espaço para 

o trabalho proposto. Ultimamente O CPC, tem produzido projetos mais 

relacionados a vídeos experimentais, onde as imagens e a sonoplastia 

e produzida pelos integrantes. Quem se interessar em saber um pouco 

mais sobre nos é só acessar: www.youtube.com/manifestocpc.

Quem quiser saber o que é Sebandilha tente descobrir em www.

youtube.com/sebandilha
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Quando soube que a nova edição da 
WOOF teria tema livre, juro que fiquei 
extremamente angustiado com o excesso 
de liberdade de expressão. Como todo 
jornalista, ficamos tão acostumados a ser 
pautado para seguir um tema/ assunto, 
que quando temos um espaço para 
divagar sobre o que quisermos ficamos 
um tanto quanto perdidos, como cego 
em tiroteio.

Enfim, fiquei aqui com os meus botões, 
na procura de um tema que fosse 
interessante e não ficasse velho e datado 
quando publicado. A angústia era tanta, 
que acabei por me decidir escrever sobre 
o que tanto me afligia: a angústia.

Chamamos de angústia as sensações 
psicológicas, caracterizadas por 
“abafamento”, insegurança, falta de 
humor, ressentimento, dor e ferida 
na alma. Na moderna psiquiatria é 
considerada uma doença que pode 
produzir problemas psicossomáticos.

A angústia é também uma emoção 
que precede algo (um acontecimento, 
uma ocasião, circunstância), também 
se pode chegar à angústia através de 
lembranças traumáticas que dilaceraram 
ou fragmentaram o ego. A angústia 
exerce função crucial na simbolização de 
perigos reais (situação, circunstância) e 
imaginários (conseqüências temidas).

Nossa angústia toma a forma de uma 
exaustão pós-moderna. O vazio fatal 
do consumismo ironizado é marcado 
pela perda de energia, dificuldade de 
concentração, sentimentos de apatia, 
isolamento social; exatamente aqueles 
citados na literatura psicológica sobre a 
lamentação. Um sentimento difundido 
de perda e mal-estar nos envolve, uma 
tristeza cultural que somente pode ser 
comparada ao indivíduo que sofre uma 
perda pessoal.

A nossa sociedade é uma sociedade de 
extremos. Na Idade Moderna o mal-estar 
nascia de um excesso de ordem que 
levava inevitavelmente a uma limitação 
da liberdade, já em nossos dias o medo 
dominante é o de não alcançar a felicidade, 
e a procura humana de prazeres sempre 
mais numerosos e sempre mais saciados 
que acaba por tornar a vida mais ansiosa 
e complicada, infestada muitas vezes de 
angústias persistentes.

O indivíduo tem diante de si inúmeras 
opções viáveis, sendo inteiramente livre 
para decidir; e sabe que sua liberdade 
de escolha é infinita e, ao dar-se conta 
de suas possibilidades e do peso da 
responsabilidade de suas escolhas, o 
sentimento de medo e angústia surge, 
pois implica sempre um ponto de 
interrogação quanto a seu futuro. Ao 
captar através da reflexão e interiorização 
o peso e o significado de sua liberdade 
de escolha, ocorre a “vertigem da 
liberdade”, que nada mais é que a 
consciência da liberdade para efetivar 
o caminho a ser trilhado. Assim é que 
todo o peso da liberdade de escolha 
passa a ser um ponto de interrogação, na 
medida em que ocasiona o surgimento 
do sentimento de angústia, porém o 
sentimento de angústia é de fundamental 

importância no processo de construção 
da subjetividade.
Esta empreitada, este processo de 
autoconscientização acaba por gerar 
angústia na medida em que existe uma 
pulsão para o externo, para o massificado, 
o qual é, em geral, muito mais seguro 
e previsível do que ser um “si mesmo” 
autêntico e sustentar suas escolhas, 
sem ter a certeza plena para onde este 
processo o conduzirá.

É um sentimento indefinível, mas 
martirizante. A larga expansão da 
angústia na nossa época é devida, em 
grande parte, as mutações rápidas do 
nosso meio, ao desenvolvimento das 
técnicas, das formas de organização, 
que na maioria se apresentam muito 
confusas.

Também é um sentimento pulsional que 
nos faz recear, encarar as nossas pulsões 
que vão retomando o seu domínio e 
vão determinando uma perda de amor, 
chegando à hostilidade entre os que 
nos rodeiam. Sente-se nesta situação 
uma angústia de solidão e ausência de 
proteção.

Procuramos evitar perigos quer sejam 
interior ou exterior a nós, mas não 
podemos muitas vezes fugir deles, como 
não podemos fugir de nós mesmos. 
Acabamos muitas vezes por recalcar a 
angústia e assim poder perder o controle 
sobre o perigo que ela representa.

Talvez, até seja possível reduzir 
consideravelmente as angústias não se 
deixando arrastar pelos seus efeitos e 
aprendendo a ter consciência de si, das 
motivações que lhe causam o mal-estar, 
o que lhe assegurará certa confiança ante 
os problemas da vida.

angustia
por rubens oliveira
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Recentemente conversei com meu amigo 
e cozinheiro do Jean Georges (melhor 
restaurante francês de Nova Iorque), 
Cole Ratliff, sobre o melhor restaurante 
do mundo, o El Bulli, na Espanha. E ele, 
(superempolgado), me explicou sobre a 
revolução provocada pelo estabelecimento 
no mundo gastronômico. Cheguei, 
então, à conclusão de que essa seria 
uma analogia perfeita para começar esta 
matéria, falando sobre o que o Japão 
representa hoje no mundo da moda.
Nos últimos 4 anos, uma drástica mudança 
aconteceu no street fashion (como é 
conhecida entre os seus fervorosos adeptos 
a moda de rua), no qual a moda urbana 
japonesa, que antes era praticamente 
desconhecida internacionalmente, com 
algumas exceções, simplesmente passou 
a dominar esse cenário.
Diversas características podem ser 
atribuídas à meteórica ascensão da moda 
de rua japonesa. Poderíamos passar horas 
citando algumas razões e mencionando 
desde a ousadia nos designers, até a 
publicidade gratuita divulgada pelas letras 
nas canções de músicos considerados 
“porta-vozes” do que é cool no momento, 

como por exemplo, Kanye West; porém, 
se  fossemos focar em apenas um único 
fator para esse sucesso, com certeza seria 
a exclusividade.
Ao contrário de diversas marcas no 
cenário “mainstream”, que pouco se 
preocupam com esse detalhe, e sim no 
volume produzido para obviamente 
gerar sempre mais capital, os designers 
japoneses tratam a moda, como quase 
tudo o que fazem: como uma arte!
Vamos voltar um pouco ao El Bulli, que 
recebe 800.000 pedidos de reserva, 
quando apenas pode acomodar 10% 
desse total por estação (o restaurante 
apenas abre entre abril e setembro). 
Isso daria uma média de 400 pedidos 
de reserva por mesa, assim é a moda 
japonesa. Caso você consiga achar, pois 
ela fica estrategicamente “escondida”, 
entre, por exemplo, em uma das boutiques 
mais badaladas do mundo, localizada em 
Nova Iorque, e pertence à marca japonesa 
A Bathing Ape (apelidada por seus fãs 
de “Bape”). Você verá que apenas uma 
peça de cada item, se encontra à vista 
do público. Nada de milhares de peças 
empilhadas! Você pede para o funcionário 

A REVOLUÇÃO PROVOCADA 
PELOS ESTILISTAS JAPONESES 
DENTRO DA MODA URBANA por lucas penido
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a peça que deseja e caso ainda a tenha, 
ele pessoalmente vai até ao estoque e 
traz para você; mas não pára por aí, ele 
ainda anota os dados do item vendido. 
Afinal, geralmente apenas 5 camisas 
com o mesmo design, por tamanho, são 
produzidas, mas com certeza a média 
da procura é muito superior à média 
de demanda! Digo isso em virtude das 
enormes filas geradas nas portas da loja 
durante os lançamentos.
Antigamente, quando falávamos sobre 
qualquer tema de ponta, relacionado à 
moda urbana, sempre citávamos Nova 
Iorque, Londres ou Paris. Concordo com 
o fato de que Nova Iorque continua 
ditando as tendências nessa área, porém 
as outras capitais que mencionamos, 
foram substituídas por cidades como: 
Tókio, Nagoya, Osaka, Kobe, Yokohama, 
e alguns outros distritos japoneses.
Entre os grandes nomes dessa geração 
de designers japoneses estão Hiroshi 
Fujiwara, que além de músico é 
considerado o “padrinho” da moda 
urbana japonesa e dono de várias marcas, 
entre elas, Head Porter, GoodEnough e 
Fenom. Nigo, que já citamos acima, dono 
da “Bape” e também da Billionaire Boys 
Club, essa segunda marca, junto com o 

produtor e trendsetter, Pharrell Williams. 
Também vale citar o legendário artista 
urbano, Kaws, que apesar de não ser 
japonês, inaugurou e criou os artigos de 
sua marca, a Original Fake, em Tókio; e 
por último, vamos voltar um pouco no 
tempo e citar Rei Kawakubo, dona da 
Comme Des Garçons marca criada em 
1969, que continua sendo o maior e 
mais exclusivo nome da moda urbana 
japonesa; se “Fujiwara” é considerado o 
padrinho, Rei é considerada a “mãe”, e 
seu pupilo, “Junya Watanabe”, que hoje 
é responsável pela maioria dos designers 
da marca, o “filho”.
Para finalizar, vale citar que assim como 
o “El Bulli” provavelmente não tem 
uma “promoção”, as marcas japonesas 
dificilmente colocam os seus itens à 
desconto. De acordo com uma recente 
entrevista dada por Nigo a Portfólio 
Magazine, 98% do estoque de sua 
marca é vendido. A Bape nunca teve uma 
promoção em seus recém-completados 
15 anos de história! Pergunte a qualquer 
comerciante a respeito desse fenômeno 
e ele provavelmente não poderá citar 
um exemplo dessa natureza, Bem... 
Depende, a não ser que esse comerciante 
seja japonês, certo?

Nigo, dono e principal designer da Bape

Músico e trendsetter proficional, Hiroshi FujiwaraA mãe da moda urbana japonesa, Rei Kawakubo
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Das armaDilhas por deco vicente

Quando olhares os olhos verdes.
Saibas já dos perigos que corres.
Pois eles funcionam como redes.
E nunca falham. Sempre morres.
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IN
COMUNI-
CABILI-
DADES

Angélica, 35 anos, cirurgiã- dentista, alta e magra, tenta ser elegante, 
gosta de estar com sua família. Aos oito meses de gravidez sofreu um 
aborto. Nunca conseguiu se conformar com a situação. Seu vazio é 
imenso. Guarda a mágoa consigo. Não fala sobre isso com ninguém.

Renata, 19 anos, não trabalha e não estuda, gosta de viajar e é 
fanática por música eletrônica. Descobriu que sofre de DDA, que é o 
tal do distúrbio de déficite de atenção. Não se concentra em nada. 
Não fala sobre isso com ninguém.

Eduardo, 37 anos, casado, microempresário, gosta de ir para sua casa 
de campo aos finais de semana. Adora o contato com a natureza. 
Busca tranqüilidade. Seu pai abandonou a família quando ele ainda 
era pequeno. Pai e filho nunca mais se viram. Ele jamais conseguiu 
perdoar. Não fala sobre isso com ninguém.

Adelaide, 65 anos, mulher de classe média alta, gosta muito de ficar 
em casa e assistir televisão. Prefere as novelas. Está depressiva. Chora 
todas as tardes. Não fala sobre isso com ninguém.

Marcelo, 30 anos, solteiro, gosta muito de ler e ir ao cinema. Há anos 
atrás descobriu que é homossexual. Arrumou uma namoradinha para 
disfarçar. Não aceita sua condição. Não fala sobre isso com ninguém.

Elisa, 39 anos, casada, doutora em língua e literatura, inteligente, 
talentosa e extremamente dedicada a sua profissão. Tem uma doença 
que considera estranha. É cleptomaníaca. Não fala sobre isso com 
ninguém.

Mauro, 70 anos, homem de classe média alta, gosta de ler o noticiário 
do dia e assistir futebol, torce pelo Palmeiras. Há anos atrás descobriu 
que era adotivo. Sentiu revolta e rejeição. Não fala sobre isso com 
ninguém.

Robson, 17 anos, estudante finalizando o ensino médio, é aluno 
aplicado e dedicado, anseia entrar na faculdade, quer cursar 
matemática. É profundamente quieto e calado. Tem uma dificuldade 
enorme em se relacionar com as pessoas. Sofre com o problema. Não 
fala sobre isso com ninguém.

por pierre c cortes



Otávio, 38 anos, casado, executivo de uma empresa importante. 
Sempre está apressado e com uma série de negócios a cuidar. Não tem 
tempo para nada. É portador de doenças sexualmente transmissíveis 
em função dos inúmeros contatos com prostitutas. Não fala sobre 
isso com ninguém. Rita, 30 anos, solteira, adora ir ao shopping fazer 
compras. Gasta muito. Às vezes compra até o que já possui. Sofre de 
distúbio bipolar. É inconstante. Horas está bem disposta, horas está 
caída em uma cama. Não fala sobre isso com ninguém.

Adelaide é casada com Mauro. Otávio, Angélica e Marcelo são seus 
filhos. Elisa é a esposa de Otávio. Renata e Robson são seus filhos. 
Eduardo é o marido de Angélica. Já Rita, a única que ainda não é da 
família, é a namoradinha de Marcelo.

Formam uma bela família. Freqüentemente se reúnem aos domingos 
para o almoço. Comem, bebem, conversam e riem. Há ainda o 
caçulinha. É Matheus, filho de Eduardo e Angélica. Tem 8 anos, 
bochechas rosadas, olhar sereno. Estuda em uma escola especializada. 
Tem muitos amigos lá. Adora brincar com eles. É surdo-mudo de 
nascença. Tem um ótimo domínio da linguagem de sinais. Sente-se 
feliz e comunica isso a todo instante.



seRgio delgado
Dallas, TX, Usa - www.fl ickr.com/photos/sergiodelgado
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toBias fonseCa
porTo aleGre, rs, BrasIl - www.tobiasfonseca.com
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alexandRe sa
recIfe, BrasIl - www.fl ickr.com/photos/xandesaln
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alexei
UcranIa - n.alexey@gmail .com
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CaRlos asenCio
palme De mallorca, spaIn - www.fl ickr.com/photos/chensio
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CaRtel - 
MoviMentos tosCos
porTo aleGre, rs, BrasIl - www.cartel .art.br
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ee venn soH
Johor BahrU, malaysIa - www.behance.net/vennsoh
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Juliano oliveiRa
são paUlo, sp, BrasIl - www.jul ianoi lustrador.com.br
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CuCuBau
IasI, romanIa - www.cucubaou.blogspot.com/
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danny glix
manhaTTan, nyc, Usa - www.dannygl ix.com/
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HiRonoRi MineMatsu
BrlIn, alemanha - meganediesoyoung@yahoo.co. jp
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Juliana MooRe
são paUlo,sp, BrasIl - www.jul ianamoore.net
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KatHeRina v.B
sanTa crUz De la sIerra, BolIvIa - www.fl ickr.com/photos/neurastenica/
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gilvan RoCHa
são paUlo, BrasIl - www.fl ickr.com/photos/gi lvanbr
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MaRtin KoRBen
BUenos aIres, arGenTIna - www.pocagentesabe.com
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MaRio sugHi
DUBlIn, IrelanD - www.nerosunero.org
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Pawel CHwedCzuK
chveti@gmail .com
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MaRty HaRRis
mInneapolIs, mInnesoTa, Usa - www.fl ickr.com/photos/mrtyhrrs
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guidenzin
BrasIl - guidenzin.deviantart.com/gal lery/
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MaRCio MiRanda de 
aRauJo
rIo De JaneIro , rJ, BrasIl - www.creatvo.com

ESPAÇO210





Rafael loPes
rIo De JaneIro , rJ, BrasIl - www.fl ickr.com/photos/27047662@n08/ 
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soulRoots
TaIwan - www.fl ickr.com/photos/soulroots
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vilMaR feRnandes
BrasIl - www.postpixel.org
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williaM feitosa 
nasCiMento
são paUlo, sp, BrasIl - wwwfn@hotmail .com

ESPAÇO230













243

yosHiMi taMaoKa
BerlIn, alemanha - yuzuthecat@yahoo.co. jp 
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neil BRuCe
www.bearoticart.com/
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PatRiCK gildeRsleeves
leeDs, UK - www.wowoutrageous.com
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el_tRaPo
colomBIa - www.fl ickr.com/photos/el_trapo/
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vinny teRRanova
são paUlo, BrasIl - www.fl ickr.com/photos/vinny_terranova
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PieRRe C CoRtes
são paUlo, BrasIl 
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duda itaJaHy
rIo De JaneIro, rJ, BrasIl - www.fl ickr.com/photos/dudaitajahy/ 
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alex Koti
são paUlo, sp, BrasIl - www.alexkoti .com
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Css

Cansei De sersexy lança 
nOvO CD, DOnKey.

A banda, que passou por recentes 
mudanças em sua formação, 
perde um pouco do seu estilo 
festivo e investe pesado em 
melodias mais roqueiras. CSS 
também cansou de brincar e dá ao 
trabalho tratamento mais adulto 
e profissional. DONKEY, com 
lançamento previsto para o dia 
21 deste mês, pelo selo londrino 
Sub Pop, tem faixas mixadas 
por Mark Spike Stent (Björk, 
Madonna e Radiohead) e aposta 
numa interessante diversidade e 
com isso, CSS pretende se firmar 
de vez na carreira internacional.

leia ouvindo - jager yoga






