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De longo de jérsei chocolate
de um ombro só, Diane Lane fez
no domingo passado os flashes
pipocarem pela sua elegância,
que incluía também ane
e brincos da joalheria carioca
H. Stern. Na onda do ombro só,
a candidata ao Oscar de atriz
coadjuvante Amy Ryan optou por
um marinho, assinado pelo
brasileiro Francisco Costa para
Calvin Klein, e um bracelete
da mesma marca, também
escolhido pelas inglesas Helen
Mirren e Rosamund Pike e pela
jovem nova-iorquina Olivia
Thirlby, de Juno. Keri Russell de
tomara-que-caia Nina Ricci foi
a mais privilegiada, desfilou com
um colar vintage da coleção
particular de Hans Stern,
fundador da mais famosa marca
brasileira de jóias.

Com l bilhão de
telespectadores em mais de 70
países (50 milhões só nos EUA,
dos quais 60% são mulheres de
classe média alta), a maior festa
do cinema é o segundo evento de
maior apelo publicitário do país
do Bush, perdendo apenas para
o Super Bowl, a final do
campeonato de futebol
americano. Por isso, seu alto
impacto em relação ao público
custa US$ 1,8 milhão por um
spot de 30 segundos na TV.
Carla Band, diretora de marca
da agência de publicidade Euro
RSCG Fuel New York, que criou
o spot do Jaguar XF veiculado
apenas nos EUA, durante
a emissão do Oscar oitentão,
afirma: "Para divulgar marcas de
luxo nada se iguala ao Oscar".
Sabe-se que empresas como

R E V I S T A D O M I N G O



McDonald, Unilever e GM chegam
a investir US$ 650 milhões em
publicidade durante a transmissão
do evento.

As grifes de moda e joalheria
estimam que uma marca no tapete
vermelho numa megaestreía, como
Cate Blanchett ou Nicole Kidman,
significa algo em torno de US$ 25
milhões em publicidade gratuita.
Para chegar ao topetão, lobbies
poderosos são armados para
seduzir uma trinco de stylists que
manda no desfile de moda que os
milhares de espectadores irão
apreciar. Para conseguir pendurar
um vestido nas araras de seleção
das atrizes, as marcas mais caras
do planeta passam pelo escrutínio
de Nicole Chavez (famosa pelo
portfolio de atrizes louras) e
Cameron Silver (a revista Time
incluiu o rapaz entre os 25 nomes
mais influentes da moda). Mas a
número l é Rachel Zoe, uma loura
sexy e bronzeada, para quem chique
é um mix de marcos caras, acessórios
bem escolhidos, informalidade
californiana, high life nova-iorquino
e champanhe francês.

Zoe (pronuncia-se zôuí} tem
bestseller publicado, Style A to Zoe:
the Art of Fashion, Beaufy and
Everyihing Glamour (US$ 16,50 na
amazon.com) e uma agenda cheia
de estrelas. Mas seu grande trunfo
é o fato de sua melhor amiga,
a bonita estilista Georgina Chapman,
31 anos (dona da glamorosa grife
Marchesa), ter se casado em Nova
York, antes do Natal, com o magnata
da Miramax, Harvey Weinstein,
de 55 anos. As duas conseguiram
até que ele investisse numa marca
dos anos 70, a nova-iorquina
Halston, porque Zoe adora os
vestidos de jérsei do década da
calça boca-de-síno e se aufo-intitulou
estilista da grife. Obviamente,
Marchesa (pronuncia-se marquisso)
foi uma das marcas que brilhou sob
os holofotes do Kodak Theatre no
domingão carregado de ironia
política antiBush do apresentador
Jon Stewart, estrelo da CNN. E já
que a noite foi de glamour, vale
ressaltar o gosto duvidoso de José
Wilker, o comentarista da TV Globo,
com meias listradas de palhaço.
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