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Nas últimas duas décadas Reinaldo
Lourenço ajudou a profissionalizar
a moda brasileira, com roupas
que unem estilo e acabamento
de primeira, sem abrir mão da
sensualidade. Lourenço começou
como assistente de Gloria Coelho,
sua ex-mulher. Em 1984, fundou
sua marca e, em 1990, abriu a
primeira loja na Rua Bela Cintra,
nos Jardins. É pai de Pedro
Lourenço, de 20 anos, que há
duas estações desfila em Paris.
Entre as lições que passou ao
filho, ele diz que segue uma à
risca: “Não repetir o passado”.

Há 20 anos você abriu sua
primeira loja. O que mudou
na moda desde então?
O gosto das mulheres brasileiras
evoluiu. Hoje, elas não estão
mais tão preocupadas em exibir
o corpo. É mais fácil vender
moda agora do que antigamente.

Quem é a sua cliente?
São mulheres contempôraneas,
que gostam de design.
Tenho dois públicos, na verdade.
Um consome as roupas do
São Paulo Fashion Week,
que são mais conceituais.
É um público mais restrito.
E tem o que compra a coleção
comercial. Esse é mais amplo,
formado por profissionais
urbanas que precisam de
roupas para o dia a dia.

O que as executivas
querem vestir hoje?
Não vejo mais uma “moda
de escritório”. O terninho,
como se usava nos anos
1980 e 1990, estruturado
e com ombreiras grandes,
ficou demodê. Foi migrando
para a jaqueta e calça e,
hoje, a alfaiataria está mais
relaxada. O vestido é a
indumentária mais importante.
Caiu no gosto das mulheres,
e a minha produção
acompanhou. Cerca de 60%
do que faço hoje é vestido.

Como se reinventar
depois de tantos anos?
O importante é não fazer nada
como já foi feito. Fico irritado
quando saio à noite para dançar
e vejo os jovens escutando música
dos anos 1980, vestidos como nos
anos 1980, com cabelo dos anos
1980. Tem de misturar as décadas,
tem de quebrar a cabeça para fazer
algo novo e interessante. Moda é
engenharia, não é fundo de quintal.
Acho que amadureci e agora estou
mais tranquilo e também mais
interessado, de verdade, nas
mulheres. No início da minha
carreira, fazia roupas que eram
experimentos. Hoje, penso muito
nos desejos e necessidades das
consumidoras. Aprendo com elas.
Não abro mão do meu estilo, mas
sei que não sou tão livre assim.
Tenho de manter uma empresa.

De onde você tira inspiração?
De todos os lugares, das pessoas
na rua e dos movimentos mundiais
também. Em 2008, quando a crise
econômica mundial foi comparada
à de 1929, fui estudar o que
acontecia no mundo na mesma
época e fiz um paralelo com o
momento atual. Acabei chegando
na art déco, que usava muito aço
e que foi um símbolo do poder
e da reconstrução dos Estados
Unidos na época. Fiz uma coleção
inspirada na art déco, mesmo
gostando mais do art noveau. A.F.

moda mais comercial
Com produção anual de 20 mil peças, ele diz que “ser contemporâneo é vender muito”

COLEÇÃO

Doc Dog lança linha com peças
garimpadas pelo mundo e recicladas
Criada há treze anos, a grife paulistana Doc Dog, que tem lojas no
shopping Iguatemi e na Rua Bela Cintra, em São Paulo, vai vender
uma linha de uniformes e roupas militares vintage, com peças que
foram recicladas e remodeladas. Os proprietários Thais e Mario Protti
transformaram jaquetas em coletes, calças em saias, saias em bolsas,
além de personalizar camisetas com paetês, correntes e metais.

MODA POPULAR

Estilista da Osklen faz
coleção para a Riachuelo
Oskar Metsavaht criou 100 peças para a Riachuelo, que tem 114 lojas e
faz parte do Grupo Guararapes. A coleção estará à venda em novembro,
com preços a partir de R$ 29,90. O presidente da Riachuelo, Flávio Rocha,
diz que escolheu Metsavaht “porque ele é um dos nomes mais fortes da
moda nacional” e por ser preocupado com desenvolvimento sustentável.
Rocha diz ainda que “foi um aprendizado ver seu processo de trabalho”.

Divulgação
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Estilista

CINCO PERGUNTAS A...

“Moda é engenharia,
não é fundo de quintal”

Divulgação

Coleção do verão 2011, desfilada no São Paulo Fashion Week, é inspirada no “design do automobilismo e na linguagem da alta-costura dos anos 1960”

No verão 2008, a coleção
une flores, couro, rosa e preto

Na coleção verão 2010,
roupas foram feitas de ráfia

Inverno 2004, inspirado na caça,
tinha peles de coelho e avestruz

de R$ 100. Os conjuntos serão
vendidos em lojas de departa-
mento como Renner e C&A —
para quem Lourenço assinou
uma coleção no ano passado.

Os cosméticos são outro
segmento em que Lourenço
marca presença. Há cinco
anos mantém parceria com a
Risqué, fabricante de esmaltes
que pertence ao grupo Hyper-
marcas, para a qual desenvol-
ve uma linha exclusiva. Para a
próxima coleção de esmaltes,
o estilista prepara um novo
produto, que promete dar uma
aparência mais fosca às cores.
“É o contrário do cintilante”,
diz. Em agosto passado, ele
também lançou uma linha de
quatro xampus e condiciona-
dores pela Phytoervas, vendi-
das em drogarias e supermer-
cados do país. ■

COLEÇÕES PASSADAS

Marcela Beltrão
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Text Box
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