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Design & Inovação

O visual de uma loja tem, entre
outros objetivos, o de fazer o pú-
blico-alvo se identificar com o
produto exposto nas prateleiras.
Muitas vezes, essa meta é cum-
prida tão perfeitamente que a de-
coração da loja se confunde com
os produtos vendidos ali – isso
quando não chama mais atenção
do que eles.

Seiscentos mil cristais Swaro-
vski decoram o teto de um dos
andares da nova loja da designer
britânica de joias Solange Aza-
gury-Partridge. Ao cuidar pes-
soalmente da decoração, Solan-
ge tinha uma preocupação: fazer
com que a filial transmitisse a au-
ra de luxo que ronda a Bond

Street, em Londres, onde está lo-
calizada.

Seu objetivo foi totalmente al-
cançado. Além dos cristais, des-
tacam-se na loja as paredes for-

madas por painéis vermelhos de
madeira e um tapete colorido
que, juntos, dão um aspecto qua-
se teatral ao ambiente – e reme-
tem justamente às próprias joias

que Solange desenvolve, reple-
tas de pedras preciosas, mas mar-
cadas por cores fortes e com
grande apelo pop.

Assim como as joias de Solan-
ge se integram completamente
ao cenário da loja londrina, as
roupas da butique Runway com-
binam perfeitamente com o am-
biente luxuoso da loja localizada
na cidade de Ho Chi Minh City,
no Vietnã.

O projeto ficou a cargo do es-
critório italiano CLS Architetti,
que criou paredes onduladas e
apostou em tons claros, como be-
ge, branco e prata. Na sala desti-
nada às clientes vip, o teto é todo
coberto com rosas de gesso. Em

outro ambiente, o destaque é um
globo espelhado gigante.

Do outro lado do planeta, na
cidade de Santa Mônica, na Cali-
fórnia (Estados Unidos), fica a
pequena loja RK Apothecary, es-
pecializada em produtos para ba-
nho. O escritório de arquitetura
The Los Angeles Design Group
criou o ambiente: a maior parte
dos produtos é disposta não em
prateleiras, mas em nichos – per-
mitindo que o consumidor os ex-
perimente ali mesmo.

O destaque, no entanto, está
no teto, onde luminárias pendu-
radas em grandes globos de vi-
dro se assemelham a bolhas de
sabão – uma forma que os arqui-
tetos também encontraram de
fazer a decoração remeter aos
produtos vendidos ali. / AIANA
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“Veja bem, metade dessas pes-
soas que estão aqui pode ser pro-
cessada.” Oliver Stone, o diretor
de cinema, estava sentado à mi-
nha frente durante um almoço
no Grill Room do Hotel Four Sea-
sons, em Manhattan.

Numa mesa num canto da sa-
la estava Stephen Schwarzman,
chairman do Blackstone Group;
Felix Rohatyn, assessor especial
do presidente da Lazard, deixa-
va o local quando cheguei, assim
como Barry Diller, chairman do
IAC/InterActive Group. E San-
ford Weill, ex-chairman do Citi-
group – “a origem de todos os
males”–, acabara de sair muito
apressado, disse Stone com um
sorriso irônico.

Se há um homem que conse-
guiu condensar a visão popular
de Wall Street e do mundo corpo-
rativo americano é Oliver Stone,
cujo novo filme, “Wall Street: o
dinheiro nunca dorme”, estreia
nesta semana (inclusive no Bra-

sil). É a continuação de “Wall
Street”, de 1987. “A ganância, na
falta de uma palavra melhor, é
boa”, dizia o personagem inter-
pretado por Michael Douglas,
Gordon Gekko (que retorna na
nova versão), resumindo a cobi-
ça por dinheiro e poder que le-
vou o mercado ao colapso.

Dois anos depois do ápice da
última crise financeira, o país ain-
da luta com as consequências de
um período muito semelhante

ao retratado por Oliver Stone
duas décadas atrás. E que tam-
bém se ajustava perfeitamente
ao local onde estávamos almo-
çando, no epicentro do que res-
tou do império dos magnatas,
cercados por personagens reais
que povoam Wall Street. Por um
momento, fiquei um pouco preo-
cupado que Stone não conseguis-
se engolir sua comida.

“Wall Street ficou maluca”,
disse o diretor, um pouco irrita-
do. “Bancos não são mais o que
eram. Quando era criança, você
tinha uma conta de poupança e
rendia 3% ou 4%. Hoje não rende
nada e o Goldman Sachs é uma
grande holding bancária.” Se
Wall Street quiser um dia supe-
rar a desconfiança que muita gen-
te nutre pelo setor financeiro, te-
rá de conquistar pessoas como
Stone, cujo pai trabalhou como
corretor para Sanford Weill.

Radicalismo. Embora o setor
possa considerar o diretor mui-
to radical, seu ponto de vista ga-
nhou impulso em grandes cama-

das do país, independentemente
de partido político ou ideologia.
Stone quase desistiu de filmar
em Wall Street em 2006 porque
achava que poderia passar uma
mensagem errada. “Era só rique-
za, muita riqueza. Sujeitos como
aquele ali fazendo festas de ani-
versário não me interessam”, dis-
se, apontando com a cabeça para
a mesa de Schwarzman.

Decidiu retomar o tema de-
pois da crise financeira, pois
achou que o setor finalmente
perdeu um pouco da sua arrogân-
cia e um relato ficcional explo-
rando essa fase com mais profun-
didade expressaria o sentimen-
to nacional. Mas, segundo ele, “o
mundo das altas finanças se tor-
nou apenas o cenário de um fil-

me sobre confiança, amor, ga-
nância, traição”.

Apesar de Stone ter suas pró-
prias convicções sobre Wall
Street, ele diz que o filme procu-
ra oferecer uma visão mais equili-
brada. “É um bando de pessoas
de todo o tipo, e é isso que Gekko
diz no final do filme: somos to-
dos diferentes uns dos outros.
Tem gente boa e gente ruim.”

O diretor acrescentou que “se-
ria ridículo simplificar as coisas
e dizer que Wall Street é o demô-
nio”. Fez uma pausa e corrigiu:
“talvez o Goldman Sachs seja”.
“Muitas pessoas que conheço
em Wall Street são gente boa. Co-
mo meu pai. Ele queria ganhar
dinheiro, mas também queria fa-
zer o bem para a sociedade.”

O primeiro filme tornou-se
uma referência que o setor finan-
ceiro, curiosamente, acatou.
Agora, contudo, a recepção pode-
rá ser menos favorável. Stone
não está acusando apenas alguns
personagens de caráter duvido-
so, mas retratando todo um siste-
ma como moralmente falido.

Antes de deixar o restaurante,
Schwarzman parou na nossa me-
sa, mas, ao ver Stone, a conversa
acabou. Quando saiu, o diretor
parecia abatido. “Esse é o proble-
ma destes lugares. Se Henry Kis-
singer estivesse aqui, o que você
faria? Não estenderia a mão? É
um problema. É o problema da
sociedade de Nova York, está tu-
do entrelaçado.” / TRADUÇÃO DE

TEREZINHA MARTINO

Decoração é motivo a mais para ir às compras

Joias. A designer Solange Azagury decorou a própria loja

Glamour. Produtos são só
detalhe na RK Apothecary
(no topo) e na Runway

CLS ARCHITETTI/DIVULGAÇÃO

Um passeio pela Wall
Street de Oliver Stone,
dois anos após a crise
Na continuação do filme de 1987, diretor retrata a falência do
sistema financeiro com personagens inspirados em executivos reais

TODD WEAVER/DIVULGAÇÃO

● Inspirações
Samuel D. Waksal, ex-diretor exe-
cutivo da ImClone Systems, acu-
sado de “insider trading”, foi a
base para o personagem de Mi-
chael Douglas. Josh Brolin faz
um diretor de um banco que pres-
ta socorro financeiro a uma em-
presa falida – a inspiração foi Ja-
mie Dimon, diretor executivo do
JP Morgan Chase. O diretor da
empresa, vivido por Frank Lan-
gella, foi inspirado, em parte, em
James Cayne, do Bear Stearns.

SOLANGE AZAGURY-PARTRIDGE/DIVULGAÇÃO

BARRY WETCHER/20TH CENTURY FOX/DIVULGAÇÃO

Sequência. O ator Shia LaBeouf interpreta um jovem corretor no novo filme de Stone
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