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A MINI DE FLÁVIO

Com um olhar retrospectivo, necessário como estudo, as
décadas de 1920 e 1950 foram as mais influentes em termos de avanço
da mentalidade artística e cultural entre nós.
Para que se tenha um parâmetro abrangente da década na qual
ocorreu o Modernismo Brasileiro, em 1922, basta mencionar Mário de
Andrade com a sua obstinada “busca da alma brasileira”; e para se
obter o mesmo da década de 1950, basta citar a construção de Brasília,
a primeira Bienal de São Paulo, o surgimento da Bossa Nova e o
lançamento do Concretismo.
E ninguém pensou que alguém poderia, em 1956, desenhar,
confeccionar e lançar a minissaia para homens. Este alguém foi o
artista plástico, arquiteto e dramaturgo Flávio de Carvalho.

FLÁVIO de Carvalho na rua com traje New Look. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras.
São Paulo: Itaú Cultural, 2019.
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Antes de lançar a minissaia masculina na região central de São
Paulo, Flávio de Carvalho experimentou-a com as presenças de Paulo
Autran e Tônia Carrero, que, por suas expressões simpáticas,
aprovaram sem restrições.

Os transeuntes e as pessoas de um modo geral não entenderam,
ou melhor, entenderam de maneira equivocada a saia de Flávio de
Carvalho, considerando-o louco e homossexual.
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Nota suplementar
As experiências de Flávio de Carvalho sempre causaram
polêmicas, mas o que dele ficou mais conhecido foram os desenhos
que fez de sua mãe morrendo na década anterior.

SÉRIE TRÁGICA - I - Minha mãe morrendo, Flávio de Carvalho, 1947, MAC - USP

Numa tarde de 1947, Flávio de Carvalho foi chamado às
pressas; sua mãe agonizava. As pessoas que estavam no quarto ele
pediu que se retirassem e, com o que dispunha, caneta e caderneta,
esboçou o transcurso da agonia que posteriormente serviram para
nove desenhos definitivos, cruciais, uma verdadeira lembrança da
morte, memento mori.
Outra vez o artista não foi bem interpretado, mas quem já teve
a oportunidade de ver alguém morrer, sabe que o melhor a fazer é
ficar em silêncio, velar. Ou mesmo colocar no papel o que
testemunhou.

