


á algo de novo no reino da arquitetu-
ra. E se chama moda. Pela primeira
vez desde o "menos é mais" de Mies
van der Rohe e de Le Corbusier, os
prédios vestem outra roupa. Frank
Gehry, Zaha Hadid e Jean Nouvel

- e uma geração de 40 e poucos anos que não mais pro-
jeta na régua e no compasso - plissam o concreto, tra-
mam o aço, drapeiam o alumínio em uma clara tenta-
tiva de extrapolar a caixa retangular modernista, ainda
moderna depois de quase um século. Para entender a
tendência, basta olhar as placas de titânio que, curvadas
e unidas pelo canadense Gehry como se fossem retalhos
de tafetá, formam o museu Guggenheim - desde 1998
um choque na paisagem da cidade espanhola de Bilbao.
"A arquitetura nunca será como a moda, que acaba mu-
dando a cada temporada", afirma Arthur Casas, que as-
sina as lojas Huis Clos, Reinaldo Lourenço e Alexandre
Herchcovitch. "Mas se há um território hoje em que po-
demos inovar é na skin de uma construção porque os es-
paços são usados do mesmo jeito há cinco, seis décadas."

Trata-se da era do ouro - na verdade, do vidro, alu-
mínio, titânio, aço inox-da aparência. Porque as "peles"

(o jargão do métier para a fachada e o contorno) chocan-
tes atraem o olhar do público, a arquitetura contempo-
rânea tem se dedicado a redesenhá-las da mesma forma
que um estilista constrói uma silhueta. Quem já entrou
num salão com um vestido de parar a festa compreende
o efeito que os arquitetos buscam. A obsessão é tamanha
que uma nova categoria de experts saiu do papel: o con-
sultor de fachada, ramo liderado pela Front, um escritó-
rio no Soho de Nova York. Da mesma forma que mode-
listas solucionam um croqui para um estilista, os espe-
cialistas em skin descobrem o material e os fornecedo-
res capazes de concretizar um desenho inovador - algo
impensável antes, quando a fachada funcionava como o
apoio estrutural para o edifício tanto quanto o esqueleto.

Existem duas faces - opostas - para as fachadas mo-
dernas: se integrar à estrutura ou se entregar à ornamen-
tação pura. Bilbao é o primeiro caso. E idem o zigueza-
gue de aço, fechado por 840 janelas, da Prada, funcio-
nando desde 2003 em Tóquio. A noite, os cinco andares
da loja, projetada pelo duo suíço Jacques Herzog e Pierre
de Meuron, parecem estar vestidos com uma meia-arras-
tão. Do lado decorativo - assim como os longos de fuxico,
que se tornaram sua marca -, está a nova loja de Carlos

ARQUITETOS SE DESPEM DA SKÍN MODERNISTA E VESTEM
EDIFÍCIOS COM CONCRETO PLISSADO E AÇO DRAPEADO

Miele em Paris, aberta em novembro passado. O interior,
de fibra de vidro branca, com linhas orgânicas, projeto
do escritório Asymptote, de Nova York - num exercício
de futurologia que lembra a Casa Bola de Eduardo Lon-
go, dos anos 1970, em São Paulo -, é apenas um pano de
fundo para a moda colorida do estilista. A algumas esta-
ções de metrô da Prada japonesa, a loja de Herchcovitch,
aberta no ano passado, troca de skin como quem troca
de roupa. Arthur Casas ergueu um cubo, sem vitrines e
com paredes externas de fórmica. Sobre elas é colado um
adesivo corn a estampa-chave da coleção. Terminada a
temporada, descasca-se a fachada para a próxima estam-
pa. Tudo para reforçar a cabeça descolada do estilista.

A primeira vista, a ligação entre arquitetura e moda
parece superficial. Ela é de fato recente - pelo ângulo
até então obtuso dos arquitetos. "Por trabalhar com di-
mensões gigantescas e com a idéia de que uma constru-
ção é eterna, a arquitetura sempre se teve em alta conta e
enxergou a moda como algo menor e descartável, frívo-
lo", analisa Brooke Hodge, curadora de arquitetura e de-
sign do Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles,
o MoCA. Por ironia, os estilistas levam o crédito de tirar
os arquitetos da caixa. Nos últimos cinco anos, Herzog
& de Meuron, Peter Marino, Hani Rashid, da Asymp-
tote, e Future Systems, para ficar numa lista modesta,
criaram templos do consumo para marcas AAA. "Re->



forçamos a imagem das grifes", diz Casas, parte da leva
de profissionais que acompanha os desfiles por ossos do
ofício - "Eles me revelam o desejo das pessoas", afirma
- e por gosto. E os clientes da moda, uma indústria que
fatura 300 bilhões de dólares por ano, têm um caixa à
altura do ego de dimensões monumentais dos arquitetos.

Mas o dinheiro sozinho não estimula o universo da
estética. Nos anos 1980, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto
e Issey Miyake invadiram Paris com uma proposta que
mudou a história do vestuário. Panos desconstruídos, de
corte assimétrico e com costuras irregulares - além do
indefectível preto: as peças criadas por esses japoneses
questionavam o jeito ocidental de vestir. Propunham um
novo espaço entre roupa e corpo, mais amplo. A moda se
revelava, como nunca, intelectual e conquistou respeito
entre os arquitetos. O boom tecnológico dos anos 1990
acabou por curvá-los de vez. Longe da prancheta e dian-
te de softwares cada vez mais sofisticados, arquitetos pas-
saram a olhar para técnicas de construção das roupas em
busca de texturas mais interessantes e maneiras de mode-
lar formas mais complexas. "Eles perceberam que os esti-
listas também partem de materiais planos para construir
formas volumétricas", esclerece a curadora do MoCA.

Essa percepção não se deu da noite para o dia. Nem
para Brooke Hodge, que em 2000 organizou uma expo-
sição sobre a Comme des Garçons, a grife desenhada por
Rei Kawakubo, para abrir a perspectiva dos estudantes de
arquitetura de Harvard. Em meio à organização, ela teve
uma epifania. Termos da arquitetura - estrutura, cons-
trução, escultural - eram usados para descrever as peças
de KawaKubo. Intrigada, Brooke investigou o universo
paralelo entre as áreas. A pesquisa ganhou corpo com
a mostra Skin+Bones: Parallel Practices in Fashíon and
Architecture (Pele+Ossos: Práticas Paralelas em Moda e
Arquitetura), que saiu do MoCA em 2006 para Tóquio e
hoje está em Londres. Inédita na proposta, Skin+Bones
justapõe trabalhos de 45 nomes, entre estilistas e arqui-
tetos, das últimas duas décadas. "Ambas se relacionam
com o corpo e tratam de questões como proteção, abri-
go e projeção de identidade", define (em tempo, se skin
é fachada, bonés se refere à estrutura). Brooke descobriu
também que o processo criativo - ainda que em escalas
diferentes - é o mesmo: o esboço eqüivale ao croqui, a
planta ao molde, a maqucte à peça piloto. "Aos poucos,
a atitude elitista vem caindo por terra a ponto de o limi-
te entre a arquitetura e a moda começar a se confundir."

HÁ SEMELHANÇA NAS CURVAS E NA AUSÊNCIA DE DÉCOR
DE VESTIDOS DE BALENCIAGA E EDIFÍCIOS DE NIEMEYER

Arquitetos têm mesmo descido do salto. Zaha Hadid
talvez mais do que todos. Nascida em Bagdá em 1950 e
única mulher a receber o Pritzker, o principal prêmio
da área, Zaha aterrissou em Londres na década de 1960
e logo adotou a minissaia. Naqueles anos loucos, fazia
a própria roupa. Mas jamais considerou virar estilista.
Passadas quatro décadas, Zaha assinou uma bolsa pa-
ra a Louis Vuitton e acaba de projetar botas de plástico
para a Melissa e um colar com cristais Swarovski desfi-
lado em junho na London Jewellry Week, a semana de
moda dedicada às jóias. "Revejo um objeto da mesma
maneira que repenso o que se pode fazer na forma dos
edifícios", declarou numa entrevista a um jornal espa-
nhol em março deste ano. O que se pode fazer com edi-
fícios ganhou forma com o projeto do novíssimo Chanel
Contemporary Art Container, um museu itinerante - o
primeiro no mundo - em forma de loop, que abriga uma
mostra de obras que reinterpretam a 2.55, a bolsa clássi-
ca da maison francesa. Diretor de criação da Chanel e
ele mesmo um entusiasta da arquitetura - tem três livros
de fotos sobre o tema, entre eles um estudo sobre o Vitra
Museum, de Tadao Ando -, Karl Lagerfeld adora o pro-
jeto de Zaha por ela ter se libertado do "totalitarismo da
Bauhaus". "No começo, essa estética era muito bonita,
mas hoje, assassinada pela austeridade e pela pobreza,
está confinada a casas e aeroportos muito feios", revela.



Em sentido horário: as linhas modernistas de Lenny Niemeyer
e a estampa do vestido da Fórum são referências a. projetos
de Oscar Niemeyer, como a Catedral de Brasília. Na página
anterior, as formas puras de Cristóbal Balenciaga em .1967.

Em coro com Zaha, Frank Gehry se confessa in-
fluenciado pelo plissado de Miyake - e deixou sua marca
como o primeiro arquiteto a colaborar com a Tiffany &
Co. para uma coleção de jóias lançada em 2006. Numa
retrospectiva da obra realizada pelo Whitney Museum of
American Art, a Diller, Scofidlo + Renfro, de Nova York,
mostrou não só projetos, como o Blur Building (2002),
no lago suíço de Neuchatel, mas também a fissura por
transformar arte em roupa chique (especialmente cami-
sas brancas construídas como um origami). Professora
de desenho arquitetônico no Massachussets Institute of
Technology, o MIT, J Meejin Yoon desenha roupas con-
ceituais. Projetado por Elena Manferdini, formada em
Bolonha e professora do Instituto de Arquitetura da Cali-
fórnia, um dos seis pavilhões da Bienal de Pequim (2006)
incorpora processos, ferramentas e motivos que ela traba-
lha na sua marca de moda. Para criar a sede da loja ingle-
sa Selfridges, em Birmingham (1999), o escritório Future
Systems se inspirou nos vestidos de paetês de metal de
Paco Rabanne de 1960. Jacques Herzog herdou da mãe,
dona de um ateliê de costura, o interesse por padrona-
gem e textura - uma influência visível na sede da fábrica
Ricola, na França, desenhado pela Herzog & de Meu



ron. "Defendo há anos que as coisas podem ser feitas de
outra maneira. Sempre me perguntei por que elas têm de
ser iguais. Por que só há um tipo de quarto? A arquitetura
pode mudar a vida das pessoas", completa Zaha Hadid.

Se a arquitetura tem se deixado influenciar pela mo-
da, vale dizer que a moda jamais se apequenou diante da
grandeza da arquitetura. Desde os anos 1920, estilistas
têm se abstraído das dimensões e se concentrado nas li-
nhas e nas construções de monumentos para rabiscar um
estilo próprio. Em Paris, Madeleine Vionnet e Alix Grès
olharam para a Grécia antiga para erguer seus vestidos do
tipo coluna. A arquitetura clássica ajudou-as a conquistar
os plissados, os drapeados, o corte enviesado e a simplici-
dade geométrica, que tinham como o único objetivo va-
lorizar o corpo feminino. E impossível não reconhecer
a semelhança - mera coincidência - nas curvas simples
e na ausência de decoração entre os vestidos do estilista
espanhol Cristóbal Balenciaga e os prédios do arquiteto
brasileiro Oscar Niemeyer, visionários nos modernos anos

arquitetos podem ensinar à moda, que não raro comete
o pecado de excessos estilísticos. Incomodado com o
conforto zero do stilleto criado por seu contemporâneo
Roger Vivier, o arquiteto austríaco Bernard Rudofsky
(um verdadeiro renascentista em meados do século XX)
desenhou a linha de sandálias Bernardo para liberar os
pés femininos do salto e do bico fino. Mas não do estilo.
Jackie Kennedy comprou 16 cores do modelo Miami
- fabricado até hoje. "Tudo tem que ter um porquê.
Nenhum enfeite aparece só por aparecer", resume a
estilista Lenny Niemeyer, adepta da filosofia funcional
de Rudofsky. Ela já imprimiu as plantas geométricas de
Roberto Burle Marx em seus maios e deu novos recortes
a biquínis levada pelas ondas do arquiteto de Brasília.

A lição do "menos é mais" ainda reverbera entre esti-
listas - especialmente aqueles com o diploma de arquite-
to, como Andréa Saletto. "Penso na pureza da forma e na
depuração de detalhes", confessa a estilista carioca. Nem
por isso as peças são planas ou pouco criativas. Gianfran-

ARQUITETURA E MODA SE RELACIONAM COM O CORPO E
TRATAM DE QUESTÕES COMO PROTEÇÃO E IDENTIDADE

1950 e 60. Niemeyer, aliás, é dos que mais causam im-
pacto na moda. Tufi Duek incorporou ao inverno 2007
não só a simplicidade mas também o traço do arquiteto,
estampado em tubinhos. "É uma atração inevitável pelo
belo", diz Carla Amorim, designer de jóias que mora em
Brasília e tem na sua coleção os brincos Alvorada (do Pa-
lácio da Alvorada) e Catedral e o anel Congresso Nacio-
nal. Do outro lado do Atlântico, Roksanda Ilincic - estilis-
ta de ponta do novo "London calling" - se deixou levar no
inverno 2008 pelos prédios de Niemeyer, que conheceu
numa viagem ao Distrito Federal. "Quando voltei a Lon-
dres, minha coleção se tornou mais escultural", confessa.

É fácil seguir o traço minimalista - original do
chamado International Style de Mies van der Rohe - em
estilistas como Narciso Rodriguez, que encontrou na
admiração pelo arquiteto a medida certa para o seu luxo
simples. Mas nem sempre a influência da arquitetura
passa pelo desenho. Razão e função são grandes lições que

co Ferre, arquiteto de formação morto aos 62 anos, cm
2007, ergueu a carreira em cima de reinvenção da cami-
sa branca com volumes que poderiam dar skin a próxima
construção de Zaha Hadid. Uma aula para a dupla holan-
desa Viktor & Rolf, incansável na reinvenção de clássicos.
"Não faz mais sentido hoje colocar a pence no lugar certo
para modelar os seios ou para criar uma cintura à moda de
Valentino", alfineta Clô Orozco, que encontrou em proje-
tos como os de Frank Lloyd Wright, Jean Nouvel, Frank
Gehry e Cláudio Libeskind o pano para reinventar suas
mangas. Na moulage - a construção dos volumes da roupa
no manequim -, a criadora da Huis Clos desloca costuras,
torce o tecido, deixa peças sem acabamento como um ar-
quiteto deixa paredes em concreto aparente. "Fazer dife-
rente disso é como construir hoje um prédio neoclássico,
algo que abomino." Melhor, segundo Clô, é restaurar uma
casa art déco original e entrar num brechó em busca de
peças autênticas de Christian Dior e Yves Saint Laurent.



"Há muito mais para fazer na moda além de lidar
com a suavidade do tecido, o jeito clássico de pensar e
de construir uma roupa", aponta Juliet Warkentin, di-
retora de conteúdo do site inglês WGSN, que inapcia
pelo mundo tendências em comportamento e consumo
de moda. E as experiências estão em pleno curso. Na
virada do milênio, o cipriota Hussein Chalayan deixou
uma platéia sem palavras na apresentação da coleção
Afterwords, em que móveis de madeira se transformam
em vestidos, valises e saias. Antes de classificá-lo como
lunático, é bom saber que a coleção fala da necessida-
de de fuga emergente (e da questão: "Como carregar
o essencial?") dos refugiados do conflito nos Bálcãs. É
um avanço à moda satélite de Pierre Cardin na déca-
da de 1960: vestidos-esfera no mesmo espírito de ficção
científica do Palácio Bolha, comprado e finalizado pelo
estilista em 1975, difíceis para que qualquer mulher se
colocasse cm movimento. "Aliada à tecnologia e à rea-
lidade da mudança de clima no planeta, a arquitetura
vai mostrar aos estilistas o caminho para as roupas do sé-
culo XXI, com a possibilidade de silhueta, cor e textura
nunca vistas antes", completa Juliet. A previsão (otimis-
ta) é que num futuro bem próximo o guarda-roupa mu-
de tanto quanto a paisagem urbana. Mais bonitos, mais
funcionais, mais humanos. Cabe aos estilistas transfor-
mar as chamadas smart clothes - calças que desamassam
sozinhas, vestidos que encurtam ou alongam dependen-
do do compromisso, casacos que esquentam ou esfriam
conforme a temperatura - cm objetos de desejo. Até lá, o
desenho arquitetônico da mais nova coleção de Nicolas
Ghesquière para a Balenciaga está de bom tamanho.»

Na página ao lado, colar e Chanel Contemporary Art Con-
tainer, ambos de Zaha Hadid. Em sentido horário: cenas do
desfile de Hussein Chalayan, com móveis que se transfor-
mam em roupa. Acima, peças esculturaís de Rei Kawakubo.
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