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Quem não sonha em ir a um des-
file, especialmente se for em Pa-
ris, Milão, Londres ou Nova
York? O problema é que não
tem dinheiro que pague este so-
nho. Só vai quem é convidado.
Tem sido assim durante as últi-
mas décadas, quando o acesso
ao glamouroso mundo da moda
foi mantido fechado a sete cha-
ves. Embora todos quisessem
participar dele, a estratégia das
maisons de luxo sempre foi res-
tringir este acesso, garantindo
a aura da exclusividade.

Mas nesta temporada inter-
nacional tudo mudou. As mes-
mas marcas que resistiram ao
acesso irrestrito e em tempo
real proporcionado pela inter-
net transmitiram seus desfiles
ao vivo pela rede. Da mesa do
trabalho ou do sofá de casa foi
possível assis-
tir ao desfile da
Louis Vuitton,
Miu Miu, Dolce
& Gabbana, Em-
pório Armani,
J i l S a n d e r ,
Marc Jacobs,
Rodarte e Ale-
xander Wang entre tantos ou-
tros. Sinal rápido dos tempos:
há apenas sete anos, em 2003, o
fotógrafo brasileiro radicado
em Paris Marcio Madeira, o pri-
meiro a publicar fotos dos desfi-
les no site firstview.com, che-
gou a ser preso durante uma
temporada em nome dos direi-
tos de imagem.

Lady Gaga e CD Bad Romance.
É muito pouco tempo para uma
mudança tão radical. O sucesso
dos desfiles via web foi compro-
vado em outubro passado,
quando o estilista Alexander
McQueen (1969-2010) fez a
transmissão ao vivo em parce-
ria com o site showstudio.com.
Lady Gaga avisou pelo Twitter
que estaria lançando seu novo
single Bad Romance ali. Foram
tantos acessos, que o site des-
pencou. Saiu do ar.

Outrainovação desta tempora-
da foi orquestrada pela tradicio-
nal Burberry. Quem não estava
em Londres, onde a marca desfi-
lou, recebeu convite para ver o
desfile em NY, Dubai, Tóquio e
Los Angeles. Onde? Num cinema
com direito a imagens em 3-D,
como no filme Avatar. E mais:
com um clique, era possível com-
prar toda a coleção online.

Anos-luz. Mas o grande parado-
xo vem agora. Anos-luz dividem
o meio e a mensagem. Enquanto
o avanço tecnológico – e estraté-
gico – é evidente, nas passarelas
o clima era outro. Um caráter ex-
tremamente retrô pairou nas co-
leções para o outono-inverno
2010/2011, sendo os anos 50/60
os mais contemplados, haja vis-
ta as coleções criadas por Marc
Jacobs e Miuccia Prada – dois no-
mes de grande influência hoje.

Na Vuitton, todo o clima co-
meçava com a fon-
te redonda cons-
truída especial-
mente no meio da
passarela.

As modelos pare-
ciam novas So-
phias Lorens pas-
seando por Roma,

num clima Cinecittá (influên-
cia do filme Nine?), com muito
corselet apertado (haja peito!)
e saião rodado. Parecia até revi-
val de Dior. Para encarnar es-
sas neodivas, o diretor de cria-
ção Marc Jacobs (que já havia
demonstrado seu desejo pelo
retrô na própria coleção em No-
va York) convocou tops de ho-
je, ontem e anteontem como
Laetitia Casta, Elle Macpher-
son, Karolina Kurkova e Adria-
na Lima. Mesmo na coleção
que leva seu nome, Marc Jaco-
bs olha para o passado, com di-
reito à trilha com Somewhere
Over the Rainbow. E declarou:
“Há um esforço tão grande ho-
je na busca pelo novo que o no-
vo nem parece mais tão novo.”

Miuccia Prada parece endos-
sar Marc. Mais literal para a cole-
ção da Prada e mais contemporâ-
nea na Miu Miu, mas sempre

com uma dose sutil de provoca-
ção. A italiana entra num clima
Brigitte Bardot e também convo-
ca modelos consideradas mais
“voluptuosas” como a “Angel”
Alessandra Ambrósio na passa-
rela da Prada. Coque no cabelo,

óculos gatinho e muito frufru
no decote, colocando também
os seios em total evidência – fi-
nal dos anos 50, começo dos 60.
Já na Miu Miu, entram os anos
60 pré-hippie, meio Mary
Quant meio Pierre Cardin – que,

aliás, aos 89 anos, está comemo-
rando 60 de profissão... Cardin,
ao lado de Paco Rabanne e An-
dré Courrèges, formou a “trípli-
ce aliança” do Futurismo na mo-
da. Meio século depois, o futuro
de alguma maneira chegou.

PALESTRA
FILÓSOFA AMERICANA
DÁ AULA HOJE EM
VIDEOCONFERÊNCIA

A filósofa americana Martha
Nussbaum dá aula sobre o tema
de seu livro A Fragilidade da Bon-
dade – Fortuna e Ética na Tragé-
dia e na Filosofia Grega (Editora
WMF Martins Fontes), publica-
do originalmente na década de
1980. A aula será transmitida
hoje, às 15h30, na Casa do Saber
(R. Doutor Mário Ferraz, 414,
Jardim Paulistano), em video-
conferência em inglês, sem tra-
dução. Um dos pontos centrais
da obra de Nussbaum é que o
pensamento dos gregos sobre
vulnerabilidade e fortuna é fun-
damental para o entendimento
das questões éticas e morais do
mundo contemporâneo. Mar-
tha Nussbaum é professora
emérita de Direito e Ética da
Universidade de Chicago, e,
recentemente, acrescentou di-
versos tópicos à reflexão de
seu livro. A aula vai retomar os
principais pontos da obra origi-
nal e apresentar seu novo olhar
sobre a natureza das emoções
e o conceito de ser humano. A
professora também debaterá
sobre fortuna e ética na tragé-
dia e na filosofia grega. As ins-
crições são gratuitas e devem
ser feitas pelo tel. 3707-8900.
As vagas são limitadas.

● Prada. Miuccia Prada en-
tra no universo de Brigitte Bar-
dot com muito frufru e o gigan-
te e imprescindível coque

● Miu Miu. Também de
Miuccia Prada, coleção entra
nos anos 60 para lembrar de
Mary Quant e Pierre Cardin

● Marc Jacobs. Na grife
que leva seu nome, o passado
bate à porta e aparece na passa-
rela do outono-inverno

● Burberry. Desfiles em ci-
nema com imagens em 3-D e
coleção comprada online

Moda. Ao Vivo

LANÇAMENTO
A TRAJETÓRIA DE
JULIO DE MESQUITA
FILHO EM LIVRO

O diplomata Roberto Aldo Salo-
ne realiza hoje, às 19h30, o lança-
mento do livro Irredutivelmente
Liberal: Política e Cultura na Tra-
jetória de Julio de Mesquita Filho
(Albatroz Editora, R$ 59, 512 pá-
gs.) na Livraria Cultura de Brasí-
lia (Casa Park Shopping Center
– SGV-Sul, Lote 22, tel. 61-
3410-4033). A obra é edição em
livro da tese de mestrado de Salo-
ne, defendida no Instituto Rio
Branco, na qual ele traça perfil
de Julio de Mesquita Filho e faz
análise crítica da atuação do dire-
tor do Estado entre 1927 e 1969.
Irredutivelmente Liberal ainda
conta com prefácio do professor
Celso Lafer, ex-ministro das Re-
lações Exteriores, e introdução
de Ruy Mesquita Filho, neto de
Julio de Mesquita Filho e editor
do livro. Durante a direção do
jornalista à frente do Estado,
ele lutou contra a ditadura de
Getúlio Vargas e contra o regi-
me militar de 1964 (parou de es-
crever editoriais em dezembro
de 1968 por conta do Ato Institu-
cional n.º 5). Exilado duas vezes
– após a Revolução Constitucio-
nalista de 1932 e depois do golpe
do Estado Novo de 1937 – foi ain-
da o coordenador da fundação
da Universidade de São Paulo.
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Neodiva. Marc Jacobs para Louis Vuitton: acesso ao glamour de sonhos das maisons de luxo
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