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Ele cresceu em meio a tesouras,
alfinetes, moldes e panos. Não é
difícil entender por que Pedro
Lourenço se encantou ainda
criança, aos 12 anos, pelo uni-
verso mágico da moda. Filho de
Reinaldo Lourenço e de Gloria
Coelho, dois dos mais impor-
tantes estilistas brasileiros, Pe-
dro, 19, é um talento precoce.

Mais do que isso, parece já ter
conquistado um lugar ao sol. Pe-
dro acaba de apresentar, com
louvor, sua primeira coleção na
última temporada de moda de
Paris. Seu desfile foi visto e aplau-
dido por todas as grandes edito-
ras e jornalistas de moda do mun-
do, um feito raro e difícil.

Paris é o berço de grandes cria-
dores. Mas é também o palco de
uma competição sem preceden-
tes. Nas temporadas de coleções,
a cidade reúne a nata da moda
mundial – são compradores, jor-
nalistas, fotógrafos e celebrida-
des que assistem aos desfiles em
busca de novidades. É para onde
osolhosdomundoseviramquan-
do o assunto é roupa.

Não é qualquer um que aterris-
sa por lá para ser celebrado com
elogios dos mais importantes jor-
nais,comoaconteceucom Pedro.
“Ojovem brasileiroseduziu apla-
teia com a sua ousada e excêntri-
ca coleção em couro”, escreveu o
convicto New York Times. Carine
Roitfeld,atodapo-
derosa diretora da
Vogue francesa, fi-
cou impressiona-
danãosócomaco-
leção, mas com a
visão demoda exi-
bida pelo criador
brasileiro. Hilary
Alexander,dobritânicoDailyTele-
graph, chamou-o de jovem auda-
cioso por enfrentar o escrutínio
decompradoresedaimprensa in-
ternacional. “Ele passou no tes-
te”, sentenciou.

Mudança. Foi assim, sem hesi-
tar, que Pedro Lourenço esco-
lheu a capital francesa para dar
vazão à sua curiosidade por mo-
da, mudando-se para lá em 2007.
Escolheu o tradicional bairro de
Invalides para morar. “Admiro
as tradições. Paris é a cidade da
história da moda e fazer um desfi-
le aqui é seguir a tradição mais
pura da moda, é o que há de mais
valorizado na minha área.” Com
o auxílio da mãe, chegou com a
coleção já pronta, fabricada no
Brasil. Agora é escolher onde vai
vender as roupas, a princípio tan-
to em Paris quanto no Brasil, em
lojas multimarcas ainda por defi-
nir. Ele também se prepara para
abrir um escritório parisiense,
passo fundamental para se inte-
grar definitivamente ao calendá-
rio de moda francês.

Pedro jura que vem seguindo
um caminho natural e nem ficou
intimidado por mostrar sua cole-
ção na capital europeia da moda.
Sentiu a confiança de estar no
lugar certo: “A paixão pela mi-
nha profissão me ensinou a disci-

plina.” Já foi assistente de Albert
Elbaz, estilista da Lanvin.
Aprendeu os manejos da cos-
tura e apostou na sua visão
pessoal de moda: “Aqui
me aperfeiçoei em novas
técnicas e na maneira de
trabalhar com couro.”

Tudo começou muito ce-
doparaele.Aos7anos,realizou
o primeiro desfile, na casa dos
pais, apenas para amigos da famí-
lia. Aos 12, já assinava a primeira
coleção, para a marca Carlota
Joakina, segunda grife da
mãe, no São Paulo Fashion
Week.Omeninoquepensa-
va em moda 24 horas por
diaequeteveaulasdecorte
e costura dos 7 aos 10 anos
em casa, é hoje um criador
em busca do sonho. Em
vez de ficar ligado só em
tendências,prefereconvo-
car a própria sensibilida-
de.“Oquemeatrainamo-
da é o processo criativo, é
poder voltar no tempo,
estudar um assunto, de-
senvolver novas técnicas
com visão no futuro.”

Comparações. Parece já
bem familiarizado com as regras
do jogo, como a de que, em moda,
nada é eterno: “Sei que tenho um
longo caminho pela frente.”
Com orgulho natural de mãe,
Gloria Coelho considera Pedro
um estilista impecável. “Não te-
nho nada em comum com ele

quando o assunto
é criação. Em casa
ele recebeu uma
overdose de mo-
da e até achei que
seria melhor que
crescesse longe
desse universo.
Mas ele não quis.

Paris foi o seu vestibular.”
Tanto talento não evita compa-

rações. Uma delas é a de que sua
moda, altamente sofisticada, é in-
fluenciada pelo badalado estilis-
ta Nicolas Ghesquière, da grife
Balenciaga. Ele não se incomoda.
“É natural, pois pensamos no fu-
turo para fazer a moda de agora.”

E nada mais natural, diz ainda,
que, entre os estilistas que admi-
ra, estejam também nomes do
passado,responsáveis por conso-
lidar a história da moda: “Made-
leine Vionnet, pela sua filosofia
de decorar para construir, e Yves
Saint Laurent, pelo estilo.”

As roupas que apresentou du-
rante a semana de moda só esta-
rão nas lojas em quatro meses.
Os preços, garantem os experts,
não serão baratos. Por isso tra-
tou de desenvolver uma coleção
mais comercial. “Tem bastante
t-shirts, vestidos e peças mais le-
ves”, avisa o pai, Reinaldo.

Os planos de Pedro estão em
aberto.Com residência fixa naca-
pital francesa, vive de acordo
com a agenda, entre Paris e São
Paulo. Agenda típica de um jo-
vem que confessa ter curiosida-
de de sobra para conhecer coisas
novas, em diferentes áreas. Co-
mo ele próprio resume, “acho
contemporâneo não morar em
um único lugar”.

N um ciclo da vida à rei Leão, os fashio-
nistas choraram a morte de Alexan-
der McQueen um mês antes de come-
çar a temporada outono-inverno

2010/11 em Paris. E, coincidência ou não, na
mesma temporada um nome brotou na moda:
o paulistano Pedro Lourenço.

Com apenas 19 anos, Pedro deve ser o estilis-
ta mais jovem a estrear em Paris – ainda que
em desfile fora do calendário oficial, mas com

todas as honras das grifes mais consagradas.
Yves Saint Laurent, por exemplo, estreou aos
21 anos na Dior – e só o fez porque
Christian Dior morreu subitamente
de ataque cardíaco.

Conto de fadas. A estreia de Pe-
dro tem enredo de conto de fadas
– tema, aliás, da nova coleção de
Vivienne Westwood e do ano na
Hermès.

Pedro abriu as portas para o
mundo cercado de nomes podero-
sos do circuito internacional: des-
de a agência de relações públicas
KCD até uma stylist (Brana Wolf, edi-
tora da Harper’s Bazaar) e um cabelei-
reiro (o top Guido Palau), sem contar
brasileiros internacionais que fica-
ram na retaguarda, como Giovanni
Bianco e Antonio Haslauer da Costa.

Um time que só se forma quando
o estilista em questão realmente
desperta esperança.

A primeira fila veio à altura da
equipe. Os principais nomes de
veículos especializados como Vo-
gue francesa, Style.com e Daily Te-
legraph sentaram-se no elegante
salão do hotel Westin, o mesmo
onde Ives Saint Laurent se apre-
sentava.

Um dia antes, Anna Wintour,
da Vogue americana, dedicou al-

guns minutos de seu valioso tem-
po para uma prévia privê com o
próprio. A expectativa era alta...

Primeiro look. Pouco antes das
21horas de uma quinta-feira inver-

nal, entra enfim o primeiro look: vestido de
couro preto e creme, com elementos orgâni-

cos da arquitetura de Oscar Niemeyer, efeito
persiana ou efeito barbatana à Pierre Cardin.

“Na verdade, são os andares do edifício Co-
pan, em São Paulo. Os pilares são pérolas”,
explicou Pedro.

Sai o primeiro look, e ouve-se suavemente a
plateia respirar aliviada. A promessa estava se
cumprindo.

Pedro, que é filho dos estilistas Gloria Coe-
lho e Reinaldo Lourenço, foi alfabetizado na
moda, rabiscando um croqui entre uma mama-
deira e outra.

Trajetória. Sua curta e precoce trajetória –
aos 7 anos ele fez um desfile em casa, aos 12
estreou na São Paulo Fashion Week à frente da
marca Carlota Joakina –, tem sido cuidadosa-
mente alinhavada.

Em sua estreia, ele mostrou que articula
bem o vocabulário fashion. Agora é só aprimo-
rá-lo.

“FOI O SEU

VESTIBULAR”, DIZ

A MÃE GLORIA

COELHO

1.Penas na pas-
sarela. Para a
primavera/ve-
rão 2008/09,

levou à Bienal suas
‘mulheres pássaros’

2.No detalhe. Efeito
persiana da coleção
2010 apresentada em
Paris faz referência à

fachada do edifício Copan, de
Oscar Niemeyer

3.Verão 2006.
Inspirado no
golfe, Chanel
e em 1800,

trouxe couro, recorte e
costura à mostra

PEDRO
LOURENÇO

4. Inverno
2010. Ângu-
los e esqui-
nas da arqui-

tetura modernista dão
forma aos looks

QUEM É

ESTILISTA

PRESTE ATENÇÃO...

✽

Crítica: Lilian Pacce

✽ CV: O primeiro desfile, em
1997, foi acompanhado ape-
nas por amigos da família,
quando Pedro estava com 7
anos. A estreia, de fato, acon-
teceu em 2003, quando foi a
sensação do São Paulo
Fashion Week ao desenhar
camisetas, calças e vestidos
para a grife da mãe, Carlota
Joakina. A carreira internacio-
nal, no início do ano, foi ques-
tão de tempo.

Infância. Filho de estilistas,
cresceu em meio à moda

moda

PEDRO
LOURENÇO
SEDUZ PARIS COM SUA JOVEM OUSADIA

Aos 19 anos, ele estreou com sucesso
sua coleção na capital francesa

Uma estreia
com enredo de
conto de fadas

Precoce. Aos 7 anos, fez o
primeiro desfile, em casa
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O Lá fora. Estreia em Paris
ocorreu no hotel Westin

Coleção. As
roupas que
apresentou em
Paris devem
chegar às lojas
em quatro
meses

%HermesFileInfo:D-8:20100328:

D8 Caderno2 DOMINGO, 28 DE MARÇO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 mar. 2010, Caderno 2, p. D8.




