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A ARTE DAS CORES DE BEBEL
O olhar da artista plástica
Bebel Franco, 47 anos, é atento
aos detalhes. Desde pequena se
apaixonou pelas cores e o
gosto, acredita, começou por
Paris, onde morou em três
fases diferentes da vida. “As
pessoas acham Paris cinza.
Que nada! Os franceses lidam
com a cor divinamente, basta
prestar atenção nas
embalagens, vitrines , as
casas”, conta. Filha de
diplomata, Bebel morou em
outras cidades pelo mundo e
desse mosaico surgiu sua arte.
Formada em moda pelo Studio
Berçot, na França, tornou-se
especialista em cores, no
universo das estampas e no
imaginário feminino. O dom
de harmonizar os tons e seus
contornos lhe garantiu
convites para Macy’s, H. Stern,
Papel Craft, Stickeria...
Atualmente, suas estampas são
vendidas no Atelier Lá na
Ladeira (lanaladeira.com.br).
Mas Bebel não para. Acabou
de lançar uma coleção pelo Dia
das Mães para a Tok&Stok e
prepara uma criação exclusiva
de cangas com o tema Bahia.
Para quem teve a coragem e
disposição de aprender, aos 43
anos, um novo ofício, que
mudou sua vida, Bebel Franco
quer muito mais: programa
uma linha Casa com toalhas de
mesa, colchas, lençóis e até
cortinas para banho. E ainda
está aberta para novas
parcerias. Confira mais
detalhes nesta entrevista,
inclusive quais são as cores, na
visão dela, da Bahia e de
Salvador.
Você costuma dizer que o
gosto pelas cores nasceu em
Paris. Como a França te influenciou?
As pessoas costumam ver a
França como um país mais
sóbrio e tradicional, o país do
azul-marinho, Paris a cidade
cinza... Que nada! Os franceses
lidam com a cor divinamente,
basta prestar atenção nas
embalagens , vitrines ,
produtos, as casas , os
acessórios. Vejo muito mais
audácia nas cores em Paris do
que no Rio de Janeiro. Estou
falando, claro, do que é
produzido, não da cidade e da
natureza ... O banheiro do
aeroporto Charles de Gaulle,
por exemplo, é rosa choque
com vermelho! Os estofados
do metrô são de listras
multicoloridas....
Vi muita cor na Paris dos
anos 70 e continuo vendo até
hoje. Com certeza, a minha
paixão pelas cores já veio de lá.
Tem também o gosto afetivo,
como as xícaras do café da
manhã da casa da tua vó, a
estampa do vestido da tua
babá. Mais o teu ambiente e o
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A cadeira Fulô, de
Fernando Jaeger, tem
estampa exclusiva de
Bebel Franco e foi
lançada no Salão de
Móveis de Milão

O papel de parede foi criado por Bebel para o Atelier Lá na Ladeira

momento atual , tudo que a
gente vai digerindo,
diariamente: livros, cinema,
exposições, o que vemos nas
vitrines... Põe tudo num
liquidificador e pronto!
Que outros países ou culturas
ajudaram a definir sua linha de
trabalho? México, Colômbia...
Da França fui parar na
Colômbia, que é um país
também muito colorido. A
Colômbia é o segundo maior
exportador de flores do
mundo, depois da Holanda, os
mercados de flores são
fantásticos, minha casa vivia
florida, o artesanato de lá
também é muito colorido. O
México é uma paixão antiga.
Desde os 18 anos de idade,
folheava livros sobre o país,
com suas festas populares ,
casas multicoloridas,
artesanato sem igual... Até que,
em 2011, realizei o sonho
antigo de conhecer a festa do
Dia dos Mortos. O país é de
uma riqueza sem igual.
Frida Kahlo é uma fonte de
inspiração?
Não o trabalho dela, gosto
muito do que ela fez, mas não é
aí que a Frida me inspira. É a
própria Frida que me inspira,
suas roupas e arranjos de
cabelo, sua casa. Quando
entrei na casa azul, onde ela
morou, não queria sair de lá.
Estar tão perto da sua vida
íntima me emocionou:

aproximar-se de um pincel e
sentir que em algum lugar no
tempo nossas mãos se
cruzaram. Frida foi uma
mulher sem igual.
E do Brasil, qual a mistura que
você mais gosta?
O que eu mais gosto são
nossas festas populares. Adoro
cultura popular! Carnaval,
Festa Junina, Folia de Reis, Boi
Bumbá, Festa do Divino, Festa
de Yemanjá, a de São Jorge...
Nossas raízes africanas e esse
nosso jeito simples, alegre e
naturalmente despojado.
Como você começou a trabalhar com artes?
Sempre me interessei por
artes, todas elas, desde
pequena. Mas comecei a
trabalhar com artes meio ao
acaso... Quando minha filha
Gabriela nasceu, em Bogotá,
comecei a pintar como
passatempo. Na época,

A gente tem
que usar
(na decoração)
aquilo que
gosta, as cores
que nos fazem
bem, as que
gostamos
de olhar
Bebel Franco,
artista plástica
trabalhava com moda, fazia
cerâmica, fotografava, mas
quando vi, aos poucos, fui
largando tudo e sobrou a
pintura. Sou autodidata, meus
primeiros quadros eram bem
toscos (sorri).
E das artes para decoração?
Trabalhava com

moda e já gostava muito de
fazer estampas. Sempre tratei
as estampas como pintura, não
senti como uma mudança. Na
verdade, a mudança se deu
mais pelo método, pela
tecnologia: as estampas eram
feitas todas digitalmente e esse
era um mundo inteiramente
novo pra mim. Eu era da tinta e
do lápis e de repente me vi
disposta a aprender a desenhar
no computador. Tinha 43
quando tomei essa decisão,
não achei que fosse aprender
tão rápido, nem que fosse me
apaixonar perdidamente.
O primeiro convite partiu de
(designer) Fernando Jaeger...
Sim, ele olhou meu quadro e
disse que queria transformar
em estampa. Tenho muito
orgulho de ter feito uma
mudança na minha profissão
depois de uma certa idade.
Minha vida é outra hoje em
dia. Deu muito certo.
Seu pai era diplomata, você
viajou muito. Qual o impacto disso no seu estilo de vida e no seu
trabalho?
Viajei bastante. Para a vida,
aprendi a ter jogo de cintura,
estar sempre preparada para
mudanças. No trabalho,

Bebel Franco assina, com mais três mulheres, a coleção Mãe, Amor
e Arte para a Tok&Stok. Na foto, as de Bebel, com série limitada de 500 unidades de cada peça
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A artista tem a coleção As Almofadas da Bebel. Ela criou também cangas
sobre a Bahia, que chegam ao mercado até setembro: terão bolas grandes
e, dentro de cada uma, elementos das cidades. "Em Salvador, vou usar o
acarajé, fitinha do Bonfim... Mas quero fazer uma só com amuletos", diz.
Para Bebel Franco, a Bahia tem a cor amarela. E Salvador, a branca

Bebel Franco foi convidada pela Macy’s, uma das maiores lojas de departamento dos EUA, para fazer o
cartaz do Macy’s Flower Show, a festa pela chegada da Primavera. “Me procuraram por esse encanto
que tenho em pintar flores. Muito emocionante ver teu desenho gigantesco em plena Herald Square!”,
revela. Em 2012, a artista plástica fez outro trabalho para Macy’s, dessa vez arte e estampas para o
material de campanha do tema Brasil, Jardins do Paraíso

Eu fico com a poesia e a
emoção sempre. Aquilo que
nos move é sempre mais
bonito aos nossos olhos
decidi pelo óbvio: vou pintar as
cores que mais amo, simples!

imagino que o impacto, dessas
viagens, seja a variedade e
abundância de imagens que
isso me forneceu.
Quais são seus projetos atuais
e os próximos programados? Alguma ação na Bahia?
Meu projeto é me manter
firme e criativa. Sempre
criando estampas novas para a
minha parceria de tecidos para
móveis e papel de parede com
o Atelier Lá na Ladeira, e criar
mais e mais almofadas para a
minha marca As Almofadas da
Bebel. Tenho vontade de me
dedicar à criação de uma linha
casa, mas isso vai vir aos
poucos. Trabalho sozinha, tudo
fica muito mais demorado.
Tenho outras parcerias que me
trazem muita satisfação: a
Papel Craft, a Stickeria, a Bali
Blue - com essa última lanço
em breve uma linha de cangas
para a Bahia. E, claro, estou
sempre aberta para novas
parcerias.

Como transformar excesso
em harmonia, uma característica
sua, na decoração da casa?
O excesso harmônico só
ocorre quando ele é autêntico.
Mas minhas amigas dizem que
pinto com os objetos, que faço
da minha casa uma tela.
Realmente, tenho paixão pela
minha casa e meus objetos, são
como uma segunda pele, não
sei explicar.
As gravuras de Bebel Franco, produzidas em impressão jato de tinta em papel de algodão, têm tiragem limitada

Como você imaginou a linha
casa?
Quero fazer também toalha
de mesa, lençol, jogo
americano, colcha, edredom,
cortina para os ambientes e
também para banho. Tudo de
tecido. Nas cortinas de
banho, existem tecidos
impermeabilizados, usados
para áreas externas, que
poderiam dar certo também
no banheiro.
Você acaba de lançar coleção
para o Dia das Mães com a
Tok&Stok...
Ficou absolutamente lindo!
Calu Fontes, Joana Lira,
Isabelle Tuchband e Bebel
Franco, quatro artistas
mulheres e mães, assinaram
uma linha exclusiva Mãe,
Amor e Arte. São pratos e
almofadas assinadas,
produzidos em série limitada
de 500 unidades de cada peça,
e com certificado de
autenticidade numerado.

A estampa dos azulejos foi criada para ambiente da Casa Cor Rio de
Janeiro 2013. Bebel também fez uma coleção de adesivos para azulejos
na Stickeria. No site dela (www.bebelfranco.com), mais detalhes

E as cangas para a Bahia?
Quais serão os temas?
Criei para a Bali Blue dez
desenhos para cangas, sete
para o Rio de Janeiro, três com
estampas floridas bem Bebel
Franco. As cangas cariocas
foram um sucesso, daí fui
chamada pra fazer o resto

do Brasil. Começamos pela
Bahia.
Aliás, você conhece a Bahia?
Quando tinha 18 anos,
conheci Porto Seguro, Arraial
D’Ajuda, Trancoso, Caraíva.
Acordávamos de manhã cedo e
íamos para a próxima praia a
pé, areia afora. Depois, aos 30,
fui para Salvador, Praia do
Forte. E há 3 anos passei meu
aniversário com duas amigas
em Imbassaí. Adoro! Mas aqui
em casa a expert em Bahia é a
minha filha Gabriela, que está
sempre acampando na Bahia.
Qual a cor da Bahia ou de Salvador?
A Bahia me vem como
amarela. Salvador, bem,
Salvador é branco.
Você não tem receio em ousar.
Sua casa segue o estilo da sua
obra, com muitas cores e estampas. Tem algum segredo na hora
de usar esse recursos na decoração?
Se existe, desconheço. A
gente tem que usar aquilo que
gosta, as cores que nos fazem
bem, as que gostamos de olhar.
Eu, por exemplo, tenho paixão
pela combinação, vermelho
laranja e rosa, estava querendo
pintar uma parede aqui em
casa e depois de muito pensar

Se tivesse que escolher um
objeto ou um móvel da sua casa,
qual seria?
Impossível de responder!
Mas, provavelmente, por
motivos afetivos, levaria uma
poltrona que foi da minha avó,
passou pela casa dos meus pais
e levei pra mim quando me
casei. Foi onde amamentei a
Gabi. Depois ela ganhou uma
outra roupagem e se mudou
para a sala . Hoje, vive no meu
atelier. Existe um boneco
também, um Pinóquio de
pelúcia, que eu e minha filha
falamos muitas coisas através
dele... Eu fico com a poesia e a
emoção sempre. Aquilo que
nos move é sempre mais
bonito aos nossos olhos. Eu
vejo assim.

A poltrona,
com estampa
exclusiva, é
vendida no Lá
na Ladeira

