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Site de Lauren Santo Domingo permitirá
compra de roupas direto da passarela
Lauren Santo Domingo vai lançar o site Moda Operandi
em fevereiro durante a New York Fashion Week. Pela primeira vez,
os internautas poderão comprar peças das passarelas de Nova
York e das semanas de moda da Europa em até 48 horas depois
de desfilarem. O comprador faz um depósito de 50% do valor
e garante a peça quatro meses antes delas chegarem às lojas.
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É verdade que há tempos a
moda brasileira deixou de ser
assunto de um grupo fechado,
mas também é fato que a che-
gada de Dilma Rousseff à Presi-
dência mudou o cenário, com
um respiro de esperança para os
executivos do setor. No balanço
oficial divulgado pela São Paulo
Fashion Week, que encerrou
sua edição de inverno 2011 na
quarta-feira, a organização
realça o momento da moda bra-
sileira onde domina “uma nova
dinâmica pautada pela clara
percepção governamental —
em todos os níveis — da impor-
tância do segmento na econo-
mia e sociedade do país”.

Paulo Borges, inventor e
atual diretor criativo do SPFW,
comemora seu encontro em ja-
neiro em Brasília com a presi-
dente, que prometeu cuidar
atentamente do setor, o mais
feminino do Brasil — 75% dos
empregos gerados pela indus-
tria têxtil e confecção são ocu-
pados por mulheres. Borges, por

sua vez, pediu apoio a indústria
que sofre com impostos altos e
cambio desfavorável à exporta-
ção, e ofereceu ajudá-la com
eventuais dificuldades no guar-
da-roupa presidencial.

O empresário se orgulha dos
100 mil visitantes que foram ao
prédio da Bienal, no Parque do
Ibirapuera, nos seis dias de des-
files, e afirma que a influência
do SPFW é muito maior “que o
evento, que a roupa”. Celebri-
dades e políticos frequentaram
de igual para igual. De um lado,
Ashton Kutcher, Demi Moore,
Paris Hilton e Christina Aguile-
ra. De outro, o governador do
estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin, o prefeito Gilberto
Kassab, o ministro interino da
Indústria, Comércio e Desen-
volvimento Social, Alessandro
Teixeira e os senadores Marina
Silva e Eduardo Suplicy.

A ministra da Cultura, Ana
de Holanda, também não per-
deu. As músicas de seu irmão,
Chico Buarque, como Constru-
ção, foram favoritas entre as
trilhas dos desfiles do inverno,
onde duas marcas, Ronaldo

Moda brasileira tem novo status
Políticos nacionais e celebridades mundiais assumem mesmo
nível de importância na São Paulo Fashion Week inverno 2011

NOVIDADES DO INVERNO

Peças e detalhes
que levam a moda em
direção ao futuro

Saiu um pouco de moda analisar
as roupas de acordo com décadas
passadas, mas impossível,
neste momento, não captar
no ar o espirito dos anos 90.
Com tanto minimalismo, tecidos
tecnológicos, utilitarismos,
uniformes, sensualidade forte
mas contida, transparências
e rebeldias com o grunge, tudo
está igual, mas bem diferente.
É a moda, de novo, olhando para
o passado para escrever o futuro.

Huis Clos: mistura de náilon
e pele, esporte e alta-costura

Animale: looks
politicamente corretos
dominaram a semana,

traduzidos em
alfaiataria e cores

sóbrias como o bege, no
mesmo tom da roupa da
posse de Dilma RousseffMaria Bonita: roupa híbrida,

minimalismo utilitário

Texto oficial da
edição de inverno
2011 da São Paulo
Fashion Week fala
em “clara percepção
governamental”
sobre a importância
da moda hoje
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Fraga e Maria Bonita, mostra-
ram coleções inspiradas em
Brasília Mais ainda: a ministra
compareceu porque desde o
ano passado a moda integra o
Conselho Nacional de Política
Cultural, (CNPC), no MinC,
“sendo reconhecida como fer-
ramenta estratégica para valo-
rização dos nossos bens sim-
bólicos e culturais”, diz o co-
municado oficial.

O site do Ministério da Cul-
tura informa que o Colegiado
Setorial de Moda também ele-
geu seus representantes para
compor o CNPC. “Por unanimi-
dade, o estilista Ronaldo Fraga
assumirá a cadeira de titular do
Conselho, tendo o empresário
Paulo Borges como suplente.”
No Rio, Carlos Tufvesson assu-
miu esta semana a direção da
Coordenadoria Especial da Di-
versidade Sexual.

Linha de crédito
Para divulgar os mais de R$ 1 bi-
lhão em credito oferecidos des-
de 2009 pela Agência de Fo-
mento Paulista/Nossa Caixa
Desenvolvimento, espécie de
BNDES regional, a empresas pe-
quenas e médias não necessa-
riamente de moda, o governa-
dor usou a coletiva de imprensa
na abertura do SPFW. A moda
como palco político. ■

LUXO

Editora de moda Suzy Menkes vem ao Brasil
esta semana para organizar conferência
A Conferência do Luxo promovida desde 2001 pelo jornal International
Herald Tribune é um dos palcos mais importantes para a debates sobre
da moda. Reúne estilistas e empresários e, neste ano, acontecerá nos dias
10 e 11 de novembro, em São Paulo, com patrocínio do Iguatemi. Carlos
Jereissati Filho, presidente do Grupo Iguatemi, faz nesta quinta-feira,
na casa de Silvana Tinelli, um jantar em torno da jornalista inglesa.

Divulgação

HISTÓRICO

1996
foi o ano em que o evento
nasceu, como Morumbi Fashion.
Em 2001, adotou o nome
de São Paulo Fashion Week.
Em 2008, o organizador Paulo
Borges, vendeu parte da
empresa ao grupo Inbrands.

PÚBLICO

100 mil
pessoas passaram pela Bienal, no
Parque Ibirapuera, nos seis dias
da edição de inverno do SPFW.
Entre eles, autoridades políticas
como a ministra da Cultura.

O étnico, cru, o natural
aparece de forma
tecnológica. Alguns
exemplos são as estampas
tribais aplicadas em tecidos
tecnológicos, os jeans
rasgados, o nylon usado
com peles. O chef Jamie
Oliver, profissisonal multimidia
voltado à terra e ao orgânico,
é citado, pelo WGSN,
como representante
dessa macrotendência.

MACROTENDÊNCIAS PARA VERÃO 2012

1.
Futurismo
primitivo

O WGSN aponta a
tendência Cinematic.
A telona nostálgica,
dramática e ao mesmo
tempo tecnológica, se
reinventa com o desenvolvimento
do 3D, uma tendência
retrô-futuristica. A boca
vermelha, os decotes,
revelam a saudade do glamour
hollywoodiano dos anos 40 e 50.
Filmes de David Lynch e
Frederico Fellini são referência.

3.
Cinema como grande
disseminador

O Stylesite aponta linhas
limpas, metais líquidos,
fluidez, saudosismo
de uma época simples,
consequência do avanço
da tecnologia. O minimalismo
continua nas cores e estampas.
Ritmo e otimismo estarão
em tecidos com múltiplas
estampas, superfícies rústicas
do linho, da madeira, da ráfia
contrastam com objetos
superpolidos e coloridos.

2.
O rebelde
e o analógico

político

Gloria Coelho: segunda pele
de couro e forma arredondada

Cori: minimalismo, bege e
vermelho, bota estilo pirata

Osklen: moleton de cashmere,
roupas que abraçam

João Pimenta: textura no
guarda-roupa masculino

Alexandre Herchcovitch:
o terno vem por baixo

Fotos: divulgação

No inverno, grifes apostam
em roupas que abraçam
Conforto é a palavra-chave
nas propostas para
o inverno. Serviços de
tendências apontam o que
vai se usar no verão 2012

As roupas deixaram de repro-
duzir a estrutura do corpo
como armaduras e caminham
para a forma arredondada, de
casulo, em peças que envol-
vem o corpo com carinho e
conforto de um abraço. No

SPFW, os estilistas tentaram
evoluir na moda de maneira si-
lenciosa, usando os tecidos
mais tradicionais como o ca-
shmere inglês da Osklen, alia-
dos aos mais tecnológicos,
como o jeans que acende no
escuro, da Ellus. Enquanto os
ombros saem de moda, já não
há mais ombreiras, muito me-
nos as pontudas, os decotes e
recortes profundos, usados
com roupas que cobrem as

pernas. O vestido continua a
peça mais comercial mas já não
é estrela da passarela, dando
lugar agora às saias, de todos
os comprimentos e modelos.
Falou em minimalismo, apare-
ceu o uniforme, tiras e recor-
tes, blocos de cores. A cartela
de cores do inverno é enxuta,
com cinzas, beges e pretos. Os
sites WGSN e StyleSite são os
que apontam macrotêndencias
para o verão 2012. ■ A.F.

LIVRO

Estilo brasileiro de se vestir vai ganhar
livro pela editora Assouline, em setembro
Vai ser lançado em setembro deste ano pela renomada editora
francesa Assouline, o livro Brazilian Style. O anúncio foi feito durante
o São Paulo Fashion Week, no prédio da Bienal, por Paulo Borges,
Martine Assouline, dona da editora, e Armand Limnander, jornalista
da revista W, autor do livro que terá tiragem inicial de 10 mil exemplares.
O lançamento acontecerá com um coquetel em São Paulo.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 30-31.




