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Raquel Davidowicz, Marcelo Sommer e Fause Haten brilham no segundo dia 
O segundo dia da São Paulo Fashion Week equivale a uma previsão de futuro para a moda. 
Raquel Davidowicz, estilista da grife Uma, montou uma coleção baseada em lixo e tecidos com 
texturas de borracha ou formados por tiras e retalhos, com bom gosto. Não se trata de formas 
indefinidas, que disfarçam a pobreza dos materiais, ou de visuais grotescos. Os vestidos 
tomara-que-caia, os tops e as camisas com X estampado, como a cruz de fita crepe que marca 
os rejeitos de tecelagem, são tão bem modelados que aproximam a Uma de uma alta-costura 
do futuro, quando se esgotarem algodões, sedas e linhos. 
 
Outro caminho futurista, como solução de trabalho para estilistas, é a volta ao ateliê de alta-
costura, como acontece com Marcelo Sommer. Depois de perder o direito ao uso do próprio 
nome (como aconteceu com Givenchy e Kenzo), Marcelo criou a grife Do Estilista. Um negócio 
pequeno, quase iniciante, apesar da experiência do autor. Como definir o estilo? Nesta 
semana, a resposta foi superficialmente divertida, desenvolvida a partir do imaginário 
iconográfico de tipos femininos. O que significou um lote de fantasias clássicas: enfermeira, 
freira, espanhola, noiva, palhaça, viúva. Em segundo olhar, na base de forma, despontam o 
chemisier e vestidos evasês, desenvolvidos com tules, babados, aplicações e bordados 
primorosos. São roupas finas, cheias de elaborados trabalhos de costura. Pode ser uma 
solução para alçar Sommer a um estágio de criador superior ao de menino que faz roupas para 
os amigos curtirem... e grandes empresas comprarem o nome. 
 
Um caso parecido é o de Fause Haten, que acaba de sair do grupo I'M, que ruidosamente 
anunciou a compra de várias marcas em janeiro e agora começa a se desmanchar. Haten 
agora abre a FH, grife que deve se dedicar ao luxo e à elegância de macacões de paetês 
pretos, com cardigãs amarrados na cintura, longos em tressês feitos de tiras de seda e formas 
estruturadas frouxamente, deixando sobrar tecido no busto. 
 
Jeans na água 
 
O futuro pode ser uma revisão do que vale a pena continuar. A Ellus, de Nelson Alvarenga, 
com mais de 30 anos de marca, agora sob a direção de estilo de Adriana Bozon, demonstrou 
que entende de moda. O espetáculo também agradou, com o tanque de água no fundo da 
passarela, onde modelos de jeans mergulhavam. Na coleção, a jaqueta Perfecto, um básico da 
moda francesa, foi revista em dourado, prateado, como bolero e até como vestido. O jeans é 
referência: no verão deverá ser ajustado, quase branco, graças à lavagem white-sand, e ainda 
com puídos e rasgões. 
 
A moda praia foi representada pelas estampas tropicalistas e tons fortes da Movimento, de 
Recife. Tininha Tostes assinou uma variedade de maiôs e biquínis, que deve atender a todos os 
tipos de corpos. Sutiãs de alças largas, calcinhas bufantes, maiôs com tiras cruzadas nas 
costas e a tanguinha reduzida como opção para quem quer mais corpo à mostra. O elenco 
ficou à altura, e o trio Ana Claudia Michels, Rojane e Bianca Klamt mostrou que em desfile de 
moda praia, a nacionalidade tem de ser brasileira. 
 
 
Leia mais: 
 
Kenzo Takada, uma história na moda  
 
A edição de verão 2008/2009 da São Paulo Fashion Week celebra o centenário da imigração 
japonesa. Com este foco, o diretor geral do evento, Pauo Borges, convidou Kenzo Takada, o 
primeiro estilista japonês a abrir caminho na moda de Paris, nos anos 70. Ontem, a palestra 
do convidado especial mostrou a trajetória do garoto que sabia desenhar, e em 1958 foi 
estudar arte, já que não eram admitidos homens nas aulas de corte e costura no Japão. 
Cursou também o Bunka Fashion College, de Tóquio, enquanto morava em um pequeno 
apartamento. 



 
– Em 1964, ano das Olimpíadas, o governo desapropriou o imóvel, e ganhei uma indenização. 
Com este dinheiro fui para Paris de navio, em um mês de viagem. Dessa aventura tirei muitas 
inspirações para coleções – contou, em japonês. 
 
Em 1970, uma de suas blusas estampadas saiu na capa da revista Elle, um ponto de partida 
para sua primeira loja na galeria Vivienne. 
 
– Pensava na minha identidade, para criar. O quimono, o teatro kabuki, a pintura japonesa, 
estas eram minhas raízes – ressalta. – Queria fazer tudo em seda, mas tinha pouco dinheiro, 
então comprei algodão, desmanchei quimonos. Acho que isto ajudou o bom resultado, 
representou a inovação para a moda européia. 
 
A visita do senhor japonês – que já veio várias vezes ao Rio e a Salvador e desta vez conheceu 
a Amazônia e Paraty – reflete uma típica carreira na moda. Os estudos que incluíram 
modelagem e costura ("modelo bem, mas lido mal com as máquinas de costura", comentou, 
rindo), a busca de uma identidade, o sucesso e a saída de cena na hora certa fazem parte da 
profissão. 
 
 
 

 Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 19 jun. 2008. Economia, p. A6 


