
Países inspiram desfiles de grifes  
 
Herchcovitch cita nações em guerras territoriais, e Cori lembra o México  
 
 
Alexandre Herchcovitch chega ao verão 2008/09 disposto a ocupar espaço como um dos 
estilistas mais criativos de sua geração. Não por acaso, a inspiração para sua coleção é a 
indumentária de países que enfrentam problemas territoriais. E essas vestes de guerra se 
traduzem em cachecóis-bandeiras, saias-uniforme, botas e tecidos resistentes, mas 
confortáveis. 
 
 Veja a cobertura online do SPFW no blog 
 
 Acompanhe na TV Estadão imagens dos desfiles   
 
 Veja galeria de fotos dos desfiles e estilistas 
 
“Incluí oito países que lutam por suas fronteiras. Há Israel, Estados Unidos, Inglaterra...”, 
contou ele, que silencia quando o assunto é o rompimento com o grupo I’M (que havia 
anunciado a compra de suas grifes feminina e masculina em janeiro). Quanto às negociações 
com a In Brands (que deve comprar as marcas): “Quando estiver tudo fechado, te comunico.” 
 
Herchcovitch celebra um verão colorido, nos bordados que remetem a estampas tradicionais 
do norte da África e do Leste Europeu. Não faltam cores vibrantes. Nos pescoços e nos lenços 
que envolvem a cintura, ele amarrou vários países. Resultado: uma bandeira “internacional”. 
“É minha tentativa, ou até sonho, de um mundo realmente múltiplo e unido.” Nesta aldeia 
fashion global, o uniforme seria: turbantes, óculos com aros de bambu, casacos com saia 
plissada. Amanhã, vem a resposta feminina.  
 
Pela manhã, Valdemar Iódice apresentou, no Espaço Iguatemi, vestidos e casaquetos de 
alfaiataria. As cores se fundem em formas geométricas e a roupa flerta com a moda de praia. 
 
À tarde, na Bienal, Danielle Jansen mostrou a coleção da Maria Bonita. O macacão aparece 
largo, feito de materiais naturais. Nos pés, sapatos de palha e sandálias rasteiras de couro. 
 
Na Cori, Dudu Bertholini e Rita Comparato (também responsáveis pela Neon) se inspiraram 
nas cores quentes do México. Estão lá as cinturas altas, pantalonas, caftãs grandes, mas 
curtos. Coletes e vestidos de couro surgem navalhados e blusas imitam ponchos. No final, 
aplicações exageradas de metal nos tops e boleros. 
 
Já a Huis Clos exibiu volumes generosos, sem perder a delicadeza. Os pregueados são o 
segredo da coleção. A cintura das calças, assim como o cavalo, são baixas. As camisas, com 
mangas 3/4, são arrematadas com passantes e laços. O jeans lavado é a novidade. 
 
O penúltimo desfile da noite de ontem, da Blue Man, pode ser definido como um verão de 
garagem, urbano e cosmopolita. Para eles, sungas-short com estampas quadriculadas. Para 
elas, as clássicas cortininhas com amarração nas costas e biquínis com tiras laterais largas. 
 
Com uma trilha sensual, Raquel Zimmermann abriu o desfile da Animale vestindo colete e 
calça xadrez vermelhas, no mesmo tom do cenário. Seda e algodão aparecem em shorts, 
minissaias e vestidos justos, apresentados em três tons, vermelho, bege e verde. O couro 
continua presente com uma textura bem trabalhada.  
 



 
 

 
Leia mais: 
 
'Escolho só o que é melhor'  
Valéria França  
 
 
ENTREVISTA - Raquel Zimmermann: modelo n.º 1 do mundo  
 
Raquel Zimmermann, de 25 anos, iria desfilar ontem à noite para a Animale como modelo 
exclusiva da marca. Há duas temporadas é a n.º 1 do mundo, pelo Models.com, referência da 
moda internacional. 
 
Ser a n.º 1 significa que você é a melhor de todas? 
 
Na verdade, esse título tem muito a ver com a quantidade de trabalho que fiz nos últimos 
tempos. Minha carreira deu um boom. Fiz temporadas para todos os estilistas internacionais. 
 
Mas a Gisele Bündchen é a modelo brasileira que mais ganha dinheiro no mundo. Como se 
explica isso? 
 
Ela não é mais considerada uma modelo e, sim, uma celebridade. Gisele faz até cinema. Todo 
mundo conhece Gisele. Eu sou muito conhecida, mas no mundo da moda.  
 
Como tem sido a disputa por você nos trabalhos? 
 
O que toda modelo quer é fazer campanhas, principalmente de perfumes e cosméticos. São os 
melhores cachês. Agora entrou no ar a campanha que fiz de um perfume da Gucci. O 
comercial para TV foi dirigido pelo David Lynch. Fiquei emocionada. Sou fã dele. 
 
O que é preciso para chegar aonde você chegou? 
 
A garota precisa ter virado um rosto muito conhecido na alta-costura, ter feito as principais 
semanas de moda e principalmente Paris.  
 
O que você vai fazer depois de desfilar no SPFW? 
 
Na sexta, fotografo a campanha da Animale. No sábado, volto para Nova York. Faço um 
editorial de moda para a Vogue América. Hoje faço poucos desfiles. Escolho só o que é melhor. 
Das semanas internacionais de moda, só faço Paris. 
 



 
Leia mais: 
 
Nos 100 anos de imigração, só uma sansei na passarela  
Renata Cafardo 
 
Juliana Imai brilha sozinha na semana de moda da cidade de milhares de imigrantes 
japoneses. Nascida no Paraná, neta de um nipônico que chegou ao País em 1927, a modelo é a 
única oriental nesta edição da São Paulo Fashion Week, que homenageia justamente os 100 
anos da imigração japonesa. Fez ontem seus dois primeiros desfiles, na Cori e na Animale. 
“Não acredito que sou a única”, admirou-se. “Vai ver é porque as asiáticas são muito 
inteligentes e preferem estudar”, brincou. 
 
Alguns culpam a altura - ou a falta dela. Outros, o padrão de beleza já estabelecido, de louras 
e olhos claros. O fato é que passam pernas e pernas nas passarelas da SPFW e nenhuma delas 
tem olho puxado. Outra neta de japoneses no mundo da moda, a estilista Erika Ikezili, conta 
que procurou, mas está difícil achar modelos orientais para seu desfile, na segunda-feira, que 
fala da mistura originada da imigração no Brasil. Ela contará com a presença da miss 
centenário Brasil-Japão, Karina Eiko Nakahara, que é bancária e venceu o concurso organizado 
neste ano na cidade. “Tentei trazer outras, mas muitas não são modelos e não têm 
disponibilidade para desfilar”, conta. Para Erika, há poucas modelos de origem japonesa 
também porque as famílias tendem a valorizar profissões mais tradicionais. 
 
“Meus pais queriam que eu fosse tudo, menos modelo”, conta Juliana. Com 1,80 m e pele 
morena, a menina decidiu cedo que seguiria um caminho diferente. Ganhou um concurso de 
modelos e veio para São Paulo aos 16 anos, mas não agüentou ficar sozinha com tão pouca 
idade, conta. Voltou para sua cidade, Cruzeiro do Oeste, e terminou o ensino médio. Aos 18, 
começou a engrenar na carreira, mas acabou engravidando e teve de parar de trabalhar 
novamente. 
 
“Eu disse para ela: você vai ser top”, conta seu atual booker da agência Ford, Vinícius Freire, 
que a conheceu logo depois de Ricardo nascer. O menino hoje tem 4 anos e mora com a avó. 
O estouro foi em 2005 e, desde então, Juliana, hoje com 23 anos, já participou de desfiles das 
maiores grifes de Nova York, Paris e Milão. “Minha carreira de modelo é minha vida, sou mãe 
solteira, preciso trabalhar.” 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 jun. 2008, Cidades/Metrópoles, p. C7. 


