
Digam o que quiserem, mas o melhor do acesso 
é poder olhar por si mesmo. É a democracia do 
olhar.Pois eventos, especialmente os de moda, 
s ão o lugar do olhar. 
E olhar não é apenas olhar mas ser olhado 
também, interferindo no cenário. É o conceito 
do ver e/ou ser visto, um curto-circuito de 
olhares, "a eventual captura do olho humano 
para ser convertido em experiência visual e, 
portanto, ser representada em imagem", nas 
palavras do filósofo e pesquisador colombiano 
Armando Silva. 
É como se as pessoas que circulam no 
evento fossem também os personagens de 
um theatrummundi, mudando de figurino de 
acordo com seus gostos sexuais, culturais, 
religiosos, atuando em "grandes teatralidades 
coletivas" (ideia de Michel Maffesoli). Roupas 
extravagantes, adereços postiços, tatuagens, 
cores, odores, favorecem um travestimento 
generalizado que, no momento de rituais 
específicos, permite a cada um encenar-se, 
logo, viver ao sabor de sua fantasia. Essa 
teatralidade elabora um jogo de aparências 
no qual a autenticidade dramática do social 
corresponde á trágica superficialidade da 
socialidade. E também do consumo: o mercado 
é liderado pela fabricação de experiências, 
gerando o sentimento de identidade comum 
entre as diversas comunidades. Experimentar 
as marcas é como ouvir a voz de pequenos 
deuses falantes, também atores. Experimentar 
paixões em comum é, por exemplo, passear 
pelas passarelas das grifes para ver como são 
feitas as tendências que transformam tudo em 
um fato social total e midiático. 
A forma de enxergar o espaço , as passarelas, a 
moda, se modifica. E se ressignifica de acordo 

com a trajetória de vida de quem vê. S ã o novos 
panoramas étnicos, tecnológicos, financeiros, 
ideológicos e midiáticos que modificam a forma 
de se relacionar com os símbolos, e criam, 
a partir daí, novos códigos. Democratizar, 
por este ponto de vista, é dar e spaço ao 
individual e ao coletivo, é crowdsourcing, é 
ampliar, é colaborar. 
A terminologia, da forma como o mercado 
vem se apropriando, adquiriu sentido de 
ampliação de uma instância, de amplificação 
de um target. Ou reposicionamento do mesmo, 
tornando-o mais popular (pelo entendimento 
midiático da palavra) que o popularizando. 
Permite-se até o entendimento de que certas 
classes sociais e culturais, até então soslaiadas 
nesses processos, se transformaram em novos 
alvos emergentes com capacidade econômica 
para se relacionar com os termos de design, 
estilo, tendência... ali propostos. 
Façamos o caminho geométrico: estes 
emergentes, sendo a base da pirâmide, 
compõem uma população bem mais volumosa 
que a seleta estratificação do universo VIP. 
Logo, um lounge convencional ficou pequeno 
para oferecer a política de gifting - códigos, 
rituais e práticas proprietárias - que uma 
marca pretende implementar. Assim, pela 
pressão dos negócios, o evento saiu do lounge 
e invadiu o lobby. O-ou! Daí para "popularizar" 
há uma boa distância. 
Pode ser apenas uma forma de enxergar: 
são lugares virtualmente abertos. Mas, na 
realidade, ainda muito fechados. Cadê as 
suas credenciais? Pulseirinha? Convite? 
É... Já dizia George Orwell: "somos todos 
iguais, mas uns são mais iguais que os outros". 
C'est la mercadologie. 
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