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The Moonlight



ARIES
The ultimate queen, ruler of everything .



TAURUS
Attitudes prove the truth.



GEMINI
I could be less complicated , but I wouldn’t be myself



CANCER
Addiction to understand the people out, but i just can 

not understand myself



LEO
I’m stronger than anyone think.



VIRGO
Build a wall around my heart.



LIBRA
Harmony of mind and heart , art and life.



SCORPIO
Intense from love to contempt.



SAGITTARIUS
Nothing last forever. 



CAPRICORN
Release the desire when feel safe.



AQUARIUS
Different is original



PISCES
What memory saves time not erase.



+BONUS 
Matre Dolorosa



CREATOR\
Jonas, 19 anos, estudante de moda, um ariano convicto seguindo a juventude 
intensamente na beira do possível. Apaixonado pela arte com os pincéis, 
que antes expressava em papel, dezenas de desenhos guardados, um dia se 
tornaram em mim.

THE PROCESS\
Em janeiro de 2016 comecei a planejar os looks das próximas montações  e 
queria fazer algo especial no meu aniversário, que coincidentemente é o 1° dia 
de Áries,  então decidi fazer algo inspirado e que ao mesmo tempo dissesse algo 
sobre mim. Sempre fui fascinado pela simbologia e significado de tal, também 
por influencia da minha mãe. A partir dai comecei a conversar com amigos 
e buscar referencias e inspirações em desfiles, ensaios fotográficos  e revistas. 
Em exatamente um mês foram 16 make-ups, sendo 14 delas destinadas a esse 
projeto pessoal, que foi além do que eu poderia esperar de mim mesmo. 
Produzir tudo sozinho é um trabalho a mais com toda certeza, mas só me 
fez crescer nas áreas que mais me identifico e gosto. Desde a luz, posição da 
câmera, tripé, fundo, foco e etc fizeram me aperfeiçoar, me forçar a fazer o 
meu melhor. 
Cada foto foi produzida com muita conceito, dedicação, carinho e amor pelo 
que faço.  Oque antes eu fazia com lápis, canetas e tintas, hoje faço numa 
nova tela, o meu rosto. Com pincéis, pós e pastas, traduzo pra minha arte 
meus sentimentos, meus pensamentos.  Colocar tudo em prática é o melhor 
treinamento pra vida. Todo mundo tem uma caixinha mirabolante dentro de 
si, só basta encontra-la.
Cada cabelo foi estilizado especialmente pra cada signo, pra tornar uma 
imagem única, e isso fez toda a diferença. Minha história com os fios sintéticos 
começou cedo e eu não poderia deixar de fazer algo especial numa parte tão 
importante das fotos.
O resultado ficou impressionante até mesmo pra mim, se surpreender é incrível 
e único. Espero poder inspirar mais e mais pessoas, trazer pro mundo novos 
artistas que se escondem atrás das telas de computador. 

SPECIAL THANKS\
Primeiramente aos meus amigos que mais me apoiaram e ajudaram nessa 
jornada, Kira e Koichi Sonoda. Aos que me ajudaram com palavras na criação 
e referencias, Laura Miquelin, João Pedro Sant’anna A minha mãe, minha tia 
e primo que foram meus assistentes em fotografia  Guilherme Marini que me 
ajudou na criação dessa revista com todo amor. Vocês me ajudaram a tornar 
esse sonho em realidade (mesmo que digital) saibam que já tem um lugar 
especial no meu coração.


