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OS ESPAÇOS DA MODA
Design e moda já viveram um longo noivado. Agora decidiram casar. Até quando? Bem, pare-

ce um enlace duradouro e rico. a julgar pelo que foi visto na ultima São Paulo Fashion Week,

realizada no mês de julho. Uma semana da moda vibrante, colocando novas idéias no ar — em

sintonia com o mundo

Marcelo Lima
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Acima, vistas gerais do Pavilhão da Bienal, decorado com os origamis de

Daniela Thomas (veja 2° capa). À esquerda, silhueta equilibrada no jogo

de formas proposto por Jefferson Kulig: a parte de baixo do corpo ganha

volume, com saias-balões e suas diversas camadas de tule, em contra-

ponto aos tops mais secos e retos

"Espaço é estar dentro de uma coisa, não distinta do pró-

prio corpo. Alguma coisa de penetrável e sensual que

comporta uma experiência humana e erótica." Sob o pris-

ma da moda, as palavras do designer italiano Gaetano

Pesce para contextualizar o espaço expositivo de sua últi-

ma retrospectiva internacional não causam estranheza.

Muito pelo contrário.
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Acima, nas duas páginas, vistas do lounge da Melissa, projeto de Marcelo Rosenbaum. As peças desta "floresta sintética" foram apresentadas em

pequenos "aquários" que contextualizavam as criações - quase uma micropaisagem -, direcionando o olhar para detalhes do objeto
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Acima e ao lado, duas vistas do lounge da Tim, com um interessante

trabalho de iconografia afro-brasileira, pontuado por elementos

contemporâneos: à esquerda, estofados Strips, de Cini Boeri, con-

tracenam com as paredes revestidas com lascas de móveis; acima,

cadeiras de Philippe Starck, em alumínio, contrastam com o calor da

parede vermelha



À direita, criação dos cariocas do Oestudio, que brincaram com estampas pixeladas em longos ves-

tidos de malha e t-shirts

Na moda, por ser mais aberta à sensorialidade, à fantasia

e a uma percepção direta, menos racional do produto, a

idéia de associar intimamente local e obra nunca soou es-

tranha, seja no ateliê, na passarela ou nas lojas. Para todos

os efeitos, no vocabulário fashion, comunicar [e, por que

não, vender?) pode ser bem traduzido por assegurar a maior

continuidade e coerência possíveis.

Mestres incontestes das poderosas técnicas do "allesti-

mento" - termo que inclui a atmosfera do espaço exposi-

tivo e sua dimensão não perceptível -, os italianos, há

muito conscientes do diferencial que o enfoque cenográfi-

co pode trazer aos olhos de um consumidor antenado, não

se cansam de encantar o mundo com inspiradas produções.

Esta edição da São Paulo Fashion Week acaba de dar

mostras de plena vitalidade, construindo um todo indis-

sociável, a começar pelo "murais" de Daniela Thomas,

pelo desenho dos "lounges", espaços exclusivos dos

patrocinadores e dos muitos clientes de passagem -

que se transformaram em pontos de encontro obrigató-

rio para quem pretendia fugir do burburinho do evento,

Luis Calazans Luz



Acima e na página ao lado, lounge do WGSN: em sintonia com a temporada,

o maior site internacional do segmento de moda investiu em uma atmos-

fera retro. Pratos, xícaras e pires de porcelana estampados, da Oxford,

compunham o ambiente criado Marcelo Rosenbaum.

Abaixo, vestido Osklen com botões revestidos de látex da Amazônia;

macacões e macaquinhos também exibiam o material, nas alças

ou entrar de cabeça nele. A depender do "mood".

"É um dos trabalhos que mais me estimulam. Existe, sim,

uma série de parâmetros que condicionam o projeto, como

boas condições de circulação, iluminação e mobiliário ade-

quado. Mas também uma enorme abertura para a imagina-

ção, para a fantasia", declara o arquiteto Marcelo Rosen-

baum, o mais bem cotado no ranking dos profissionais da

área, e que nesta edição assinou dois concorridos lounges.

Destinado a seduzir um público de idade ou vocação jo-

vem, o espaço Melissa teve como tema a exuberância tro-

pical. Quase uma floresta sintética, na qual o arquiteto

não economizou em cores e formatos vibrantes para apre-

sentar, em plástico, toda a coleção de sapatos e sandálias

lançados pela empresa e que levam a assinatura de Ale-

xandre Herchcovitch, Fernando e Humberto Campana e

Karim Rashid.

Também de sabor deliciosamente pop, paredes inteira-

mente revestidas com pratos, iluminadas por dois monu-

mentais lustres construídos a partir de xícaras de chá [co-

leção da Oxford] foram os ingredientes empregados no

espaço do WGSN - para embalar seus convidados.

Moda e design também se entrelaçaram no enorme estan-

de da Tim, com móveis da Forma, de Mies a Starck.

Espaço mutável, o desenho da passarela, por definição

aberta à somatória aleatória de imagens, sem referências

temporais ou históricas - além das sugeridas pelos esti-

listas a cada estação -, também insinua permanente reno-

vação a cada temporada. Este ano, de marcada influência

geométrica e ortogonal, ela fez da arquitetura sua refe-

rência básica.

"Não vejo nenhum exagero em reconhecer em meu traba-

lho traços de arquitetura. Na verdade, convivo com as

mesmas preocupações de ordem plástica e estrutural. O

que muda mesmo é o tempo de construção: por aqui, é

mais reduzido ainda...", declara o designer José Marton.

Não por acaso, fragmentos e elementos arquitetônicos

aparecem também em todos os outros cenários que leva-

ram sua assinatura: nas escadarias iluminadas de Herch-

covitch, nas imensas plataformas da Neon ou ainda nos vi-

trais em acrílico desenhados para a Vide Bula. "Arquitetu-

ra efêmera, é pena, fadada a desaparecer no mesmo ins-

tante. Mas fazer o quê?", pergunta. É, digamos que são coi-

sas da vida. Ou melhor, coisas da moda. %
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