
Etiqueta GG 
 
Top "plus size" fotografa no brasil e reacende debate sobre os padrões de beleza da indústria 
fashion 
 
A modelo Tara Lynn, 28, quase ficou pelada na campanha que veio fotografar em São Paulo 
para a marca de lingeries Plié. "Muitas grifes conhecidas disseram que não queriam "uma 
gorda" vestindo suas peças", diz a diretora artística da campanha, Nivea Galego. 
 
As grifes Maria Bonita e Huis Clos e a estilista Gloria Coelho estão entre os que aceitaram 
emprestar peças para compor o catálogo da campanha. "Não tem lógica esse preconceito. 
Existem mulheres que gostam de comer bem e têm outros valores quanto ao corpo", diz 
Gloria. 
 
Tara (leia entrevista nesta pág.) veste tamanho 46, segundo as medidas adotadas pelo 
mercado fashion de luxo. Ela é considerada uma das divas do chamado mercado "plus size". 
 
"Plus size", ou seja, tamanho "plus" (na teoria, qualquer manequim maior do que 42) , é o 
nome geral de um mercado em pleno crescimento e que movimentou US$ 34 bilhões, somente 
nos EUA, em 2008, segundo a consultoria de marketing inglesa Mintel. 
 
A variedade de corpos na bacia do "plus size" beira a esquizofrenia, assim como a relação de 
amor e ódio do mercado fashion em relação a esse segmento. 
 
Sob esse rótulo, estão a gorducha Beth Ditto, que desfilou para Jean-Paul Gaultier neste mês 
em Paris, e a top Lara Stone, que tem seios fartos mas não usa mais do que um manequim 
38. 
 
Em abril deste ano, Tara Lynn foi capa da revista "Elle" francesa, em um editorial no qual 
aparece nua. Neste mês, a mesma revista estampou como ícone de estilo Gabourey Sidibe, do 
filme "Preciosa" (2009). 
 
Na última "Vogue" francesa, que comemora 90 anos da revista, Crystal Renn, outra musa "GG" 
(que mal usa um 42), foi clicada devorando um banquete. 
 
Em setembro, durante a Semana de Moda de Nova York, o site OneStopPlus.com, de moda 
"plus size", fez um desfile paralelo porque não foi aceito no programa do evento. Já na fashion 
week de Milão, a grife "plus size" Elena Mirò fez seu último desfile antes de ser cortada. O 
motivo oficial: excesso de grifes. Ou de peso?  
 
ENTREVISTA 
 
Tara Lynn sem papas na língua  
 
Ela tem apenas três anos de carreira, mas já estremeceu o mundo da moda com suas curvas 
expostas em revistas como "Vogue Itália", "Elle" e "V Magazine".  
 
A norte-americana Tara Lynn, 28, recebeu a Folha durante a sessão de fotos que fez para a 
grife de lingerie Plié. Enquanto posava para o fotógrafo Bob Wolfenson, falou sobre bullying e 
nudez. 
 
Folha - Você sempre quis ser modelo?  
 
Tara Lynn - Não pensava nisso. Quando criança, não era aceita na escola e sentia que havia 
uma grande diferença entre mim e as garotas bonitas da classe. Só aos 25 anos resolvi 
procurar uma agência para ver no que dava e tudo aconteceu.  
 
Ouviu comentários maldosos quando posou nua para a "Elle" francesa? 
 



Claro. Os franceses são loucos por magreza, todos queriam saber quem era a gorda que iria 
posar nua. Porém, a maioria, incluindo modelos, comemorou o fato de eu poder representar as 
pessoas normais nas páginas das revistas.  
 
Quem ganha mais, uma modelo "skinny" ou "plus size?" 
 
Em geral, as "plus size". A demanda é grande e não há muitas modelos grandes no mercado. 
Se soubesse que seria assim, teria começado há uns dez anos.  
 
A VISITA RELÂMPAGO DE DANIELLA HELAYEL 
 
FINA ESTAMPA 
 
A brasileira Daniella Helayel, dona da grife britânica Issa, não veio ao Brasil apenas lançar os 
seis modelos de sandálias que criou para a Havaianas. A designer disse à Folha que, durante 
os dois dias que passou no país, discutiu com investidores a abertura da primeira loja Issa em 
São Paulo. A estilista conta ainda que levou para Londres uma mala cheia dos seus chinelos 
estampados. Dois pares já têm destinos certos: a amiga Kate Moss e Madonna, que 
encomendou a Helayel seis vestidos para seu novo filme, "W.E".  
 
Proibidona A polêmica cantora M.I.A. causou furor ao aparecer na premiação do Scream 
Awards, voltado a produções de terror e ficção científica, vestindo um niqab _traje muçulmano 
semelhante à burca. Na internet, os fãs comentam que o ato seria um protesto contra a 
proibição de roupas muçulmanas em alguns países da Europa. 
 
A filha do Paul O boato da vez sobre parcerias entre lojas populares e estilistas famosos é a 
possível aliança entre a C&A e a estilista inglesa Stella McCartney. A filha do ex-Beatle Paul 
McCartney já criou uma coleção para a rede sueca de fast fashion H&M e mantém uma união 
lucrativa coma Adidas. Até o fechamento desta edição, nada havia sido confirmado. 
 
TUITADAS 
 
@Gordivinas Todo mundo comemorando o #LoveYourBodyDay Internacional! 
O blog dedicado a dicas de moda e beleza para gordinhas adere à campanha pró diversidade 
estética da Now Foundation 
 
@ITSJEREMYSCOTT GET READY 2 PARTY WITH ME RIO! SAOPAULO! BUENOS AIRES! 
SANTIAGO CHILE! & MEXICO CITY ! (Prepare-se para festejar comigo, Rio! São Paulo! Buenos 
Aires! Santiago Chile! & Cidade do México!) 
O estilista Jeremy Scott, que vem ao Brasil na semana que vem para lançar a linha que 
desenhou para a Adidas 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 22 out. 2010, Ilustrada, p. E6. 


