
A
T R A N S F O R M A Ç Ã O D A Q U E L E SAPATINHO D E P L Á S T I C O SIMPLES,
vindo numa cestinha e com cheirinho inconfundível, decolou nos
últimos anos com a colaboração de nomes como Alexandre Herch-

covitch, Irmãos Campana e o egípcio, "príncipe do plástico", Karim Ras-
chid. De alternativa de calçado de baixo custo para crianças a objeto de de-
sejo, a Melissinha perdeu o diminutivo e hoje consta nos closets de des-
colados mundo afora. Há um ano, a Galeria Melissa reina na badalada
Rua Oscar Freire, em São Paulo, local onde promove shows, exposições e
lançamentos para os moderninhos - além, é claro, de vender os jellies. A
arquitetura do espaço cênico-cultural é do carioca Muti Randolph, respon-
sável também pelo design da D-edge, endereço obrigatório dos baladeiros,
e pelo cenário da peça Os Solitários, de Felipe Hirsch. Logo na entrada, o
recuo garante aos freqüentadores um espaço de convivência, marcado pela
paisagem em constante mutação - são pelo menos quatro trocas ao ano,
assinadas por convidados especiais, caso do ilustrador chileno Andres
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Sandoval, que mergulhou nos "Trópicos de Melissa" para des-
bravar a natureza artificial no templo do plástico. E não pen-
se em nada comum. Por ali, apenas o inusitado ganha forma
- a exemplo das fachadas, que derramam de fora para dentro
e avançam sobre as paredes internas as estamparias da vez. Os
sapatos de plástico são tratados como legítimas obras de arte,
tanto que foram colocados em redomas individuais de acríli-
co, no melhor visual bienal. Do teto descem bólides em forma
de vitrines de museu futurista, enquanto nas paredes monito-
res de plasma contam a história desde os tempos das Cinde-
relas oitentistas. Nostálgicos a postos, a mostra atual traz
"mocotoys" desenvolvidos por artistas como Silvana Mello,
Titi Freak, Nunca e Nina, expostos em vitrines assimétricas,
em que vale se deliciar com a Homenagem a Tim Burton, de
Andréa May e, lógico, com os galos pendurados de Ash, que
deixam qualquer um com vontade de se aventurar pela Terra
do Nunca. Essa bossa percorre toda a loja-galeria, até desem-
bocar num jardim tubular de plástico, em verdes e verme-
lhos intensos, plantado sobre cascalhos e cercado por ban-
quinhos que inspiram o lado mais imaginativo dos visitantes.

Galeria Melissa. Rua Oscar Freire, 827, tel. (11) 3083-3612, www.melissa.com.br/galeriaonlineMuti Randolph: www.muti.cx

Pendentes Vitrines futuristas para cada modelito e monitores de plasma pautam o espaço interno até chegar ao oásis de plástico nos fundos
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Text Box
Fonte: Casa Vogue Brasil, a. 30, n. 255, p. 52-54, nov. 2006.




