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Fefo
Reyes
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abe-se que a Arte é algo imprescindível,
que torna nossas vidas plenas. Ela nos
faz rever conceitos sobre o mundo e
nós mesmos de formas relevantes e
até terapêuticas. Isso vale tanto para
espectadores e entusiastas, quanto para artistas
como Federico Reyes, o Fefo.

por Filipe Chagas

Pele, aquarela, 2017.

Fefo e seus Nikes,
aquarela e grafite, 2019.

Nascido no Uruguai, rodeado de telas, pincéis,
tintas e livros de arte, família de pintores
amadores, Fefo entendeu desde muito cedo essa
potência e a usou para refletir sobre seu corpo e
sua sexualidade.
Sempre me ative à representação da
figura humana, mas, durante muito
tempo, desenhava mulheres para
esconder meus sentimentos. Hoje já
não os escondo. Busco expressar meus
sentimentos, minha sexualidade. A arte
tem sido uma forma de libertação, de
perder meus medos.
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Sempre tímido, Fefo conta que teve um
desenvolvimento precoce, pois seu corpo
amadureceu antes de seus colegas de escola.
Nesse período em que os corpos mudam e são
colocados sob a observação dos outros, tinha
dificuldades com sua imagem corporal, fosse
pelo excesso de peso ou por seu peito escavado.
Entretanto, certo dia, seus colegas o viram nu e
Fefo recebeu vários elogios direcionados ao seu
pênis (“fui chamado de ‘cavalo’ e ‘grosso’, mesmo
sendo normal”), que foram construindo sua
confiança e uma segurança a partir do falo.

Fefo Autorretrato 3, grafite, 2019.
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Fefo Autorretrato 1, grafite, 2018.

Sendo o autorretrato um exercício tanto de técnica
quanto de autoconhecimento, começou a dar ênfase
à forma e à anatomia do pênis (“sobretudo, ereto
ou morcillona”) em seu processo de entender e
trabalhar seus complexos.

Ter amigos como modelos deixa tudo mais
relaxado, mas o autorretrato faz parte do
processo de aceitação do meu corpo, de como
ele é com todas as características que já tive
problema, mas não me importam mais.
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Construção social do pênis, aquarelas, 2018.

Impudico, aquarela, 2018.

Jornalista, aquarela, 2018.
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Amantes, aquarela, 2019.
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Um like para minha rola, aquarela, 2018.
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Para mim, o pênis é algo
muito normal e acho que
deveria ser assim. Por que
tem que ser diferente de
desenhar um rosto, um
peito ou os pés?
Chuva, colagem digital, 2018.

Inspirado por Tom of Finland, Harry Bush e
Ismael Álvarez, Fefo testou várias técnicas, de
ilustrações digitais à aquarela, onde melhor
desenvolveu sua arte homoerótica figurativa.
Acredita que este tipo de arte está sendo cada
vez mais aceito (“causa as mais variadas reações,
do desagrado ao encantamento”), porém, muito
preciso ser feito em termos de divulgação.
Lembra que ficou muito feliz quando um amigo
emoldurou e pendurou uma de suas pinturas.

Acima, Pitufo Bruno; abaixo: Pitufo Fefo, ambos em arte digital, 2016.

Falo Fefo 1, 2 e 3, colagem digital, 2019.
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Aos poucos, vai encontrando seu espaço através de temas que gosta
de retratar, como, por exemplo, o fetiche por tênis (uma variação da
podolatria). Com o desenvolvimento de um livro e a busca pela diversidade,
Fefo diz que ainda está no processo de se reconhecer como artista e, para
isso, segue o próprio conselho de criar livre de preconceitos. 8=D

48

49

.
s
e
r
o
as as c

d
o
t
a
Par

Ar, óleo, 2020.

Foto: Guilherme Correa

17+97, grafite lápis de cor, 2019.
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