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TNWMLC ........................................................................................................
Uma máquina de escrever. 

Smith-Corona, 1956.

Construída com as teclas no layout QWERTY, amplamente difundido, 

utilizado também em teclados de computador. 

Uma palavra, digitada: TNWMLC. Em letras maiúsculas. 

É o nome da disposição das teclas em um teclado escolhida para dar 

nome à coleção. Não pelo desconforto máximo que o layout criado 

pelo pesquisador Martin Krzywinski oferece ao usuário, mas pela área 

gerada pelo contorno traçado ao escrever uma palavra, letra por letra. 

Exatamente o oposto de ainda outra formatação – DVORAK – que 

propõe maior conforto e agilidade para o digitador. 

Um acidente. 

Alguns metros de distância entre a máquina e o chão, na tentativa de 

extrair tecla por tecla para reconfigurar suas posições no teclado. Em 

vão. E a gravidade foi substituída por alicates, chaves de fenda e serra, 

para que a Smith-Corona se desfizesse em milhares de novas pos-

síveis utilizações. 

A coleção TNWMLC de Julia Valle parte dos desenhos obtidos por 

palavras escritas nesses 3 layouts.  Cada roupa é construída a partir de 

uma palavra ou frase. E assim, toda peça carrega uma carga que é só 

sua, é a expressão física de um valor abstrato, de um sentimento.  O 

resultado são imagens angulosas e geométricas, mas a expectativa da 

rigidez das formas se desfaz quando a primeira peça sai da máquina 

de costura. O shape é fluido, com linhas retas que despencam de 

estruturas sólidas e ajustadas, construindo assim uma silhueta que 

explora momentos de conforto e desconforto no tridimensional do 

corpo humano. 

Em milhares de pequenos pedaços, a máquina recebe desafio criativo. 

Suas peças individualizadas ganham liberdade para incorporar novas 

funções: compondo joalheria, junto a jóias antigas e pérolas; aviamen-

tos, sustentando tecidos, como alças; bordados e plataforma para cria-

ção de modelagens, imagens e sons.  A estamparia substitui a pigmen-

tação por linhas de bordar, representando profusão textual somada à 

referências do ferramental de modelagem da criadora. 

O processo criativo persegue ainda, portanto, a construção instintiva 

da indumentária, carregada de significações sensitivas, onde tudo en-

contra sua primeira forma no papel. Em bases naturais – como al-

godão, linho, seda e lã –  peças de reprodutibilidade dificultada, mas de 

unicidade facilitada, são geradas por estes novos processos na criação 

em moda. 

julia valle .....................................................

Nascida em Belo Horizonte, Julia Valle é cria-

dora e atua nas areas de desenho de indu-

mentária, estilo e artes têxteis. Graduada em 

Comunicação Social pela UFMG, também 

cursou moda na Designskolen Kolding (Di-

namarca). Trabalhou com grandes nomes na 

Europa e Brasil, como Henrik Vibskov, Maja 

Mehle, Redley, Printing, Faven e  Alphorria. 

Seus trabalhos foram expostos em galerias 

e passarelas no Brasil, Estados Unidos, Di-

namarca e Eslovênia e lidam especialmente 

com a busca constante por novos processos 

e suportes na criação de roupas. Em 2008, 

desenvolveu um software deformador de 

modelagens, questionando a reprodubilidade 

da moda. Nesta edição, participa, pela 5ª vez 

consecutiva, do Premio Rio Moda Hype com a 

coleção TNWMLC.

Atualmente, desenvolve trabalhos autorais e 

projetos comerciais para outras marcas de 

moda no atelier Casa Ramalhete, em Belo 

Horizonte. 

Para conhecer mais sobre as coleções, e con-

tactar sobre projetos: 

www.juliavalle.com    .    hello@juliavalle.com       

+55 21 9589 3573
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