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Lojas sem cara de loja
Uma revolução está acontecendo no design mas um modelo, atenua o porta-voz da empresa,

do comércio de grife e ela começa pelas vi- De acordo com Andrew McQuilkin, arquiteto
trines. Quer dizer: pela falta delas. Estão su- de interiores, a Abercrombie & Fitch está queren-

mindo das pranchetas mais trendy aquele artifício do dizer: ou você é da tribo ou não é. O público-al-
envidraçado capaz de enlouquecer qualquer boné- vo é a garotada de 17,18 anos, disposta a fantasiar
quinha de luxo. ícone defi-
nitivo: Audrey Hepburn
diante da Tiffany da Quin-
ta Avenida, no filme inspi-
rado em Truman Capote.

A moda, nos Estados
Unidos, é dissimular o
convite à tentação em lo-
jas que podem parecer tu-
do, menos lojas. No Tysons
Corner Center, que abas-
tece de sofisticação presti-
giosa um dos mais próspe-
ros subúrbios de Washing-
ton, a Martin & Osa disfar-
ça tão radicalmente que a
maioria dos clientes do
mall está pronta a jurar
que aquilo ali é um spa, e
nunca uma mera casa de
roupas bacaninhas (Mar-
tin & Osa está sob o guar-
da-chuva da cadeia Ameri-
can Eagle Outfitters).

VENDENDO MISTÉRIO. Em Washington e São Paulo

que está comprando em
Nova York mesmo quando
a loja fica em New Jersey.
Com outra de suas etique-
tas, a Abercrombie & Fitch
- que nunca escondeu
suas simpatias GLS - tinha
experimentado esse jeito
arquitetônico de se escon-
der no armário, ou atrás
das paredes. As lojas Hol-
lister lembram casas de
praia, com janelas fecha-
das com madeira que só
deixam passar frestas de
luz. É como estar na Cali-
fórnia ou no Havaí.

No Brasil, o marketing
esconder-para-provocar já
freqüenta luxuosos pontos
dos Jardins (Fórum, Gior-
gio Armani), mas o exem-
plo mais evidente da loja
que não parece loja é o

O exemplo mais audacioso vem da moderninha
bercrombie & Fitch. Ela está abrindo pelo país
bra meia dúzia de lojas para emplacar uma nova
iqueta - Ruehl n° 925. Inaugura, com ela, na his-
tória do design do comércio, o estilo presídio-chi-
ae: a fachada é um paredão de tijolos que se eleva

por trás de portas de ferro guardadas por
um funcionário - não um carcereiro,

Clube Chocolate, que, aliás, começou no Rio. Pro-
jeto da dupla Isay Weinfeld e Márcio Kogan.

A estética agradece, mas a new wave pode sig-
nificar - observa Paco Underhill, autor do best sel-
ler WJry We Buy (Por Que Compramos) - o fim.de
um estilo de vida em que havia luzes nas fachadas
e tempo para caminhar pelas ruas. "A vitrine sem-
pre foi uma forma de sonho", lamenta Underhill.
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