
No Rio de Janeiro, a pele é a mo-
da mais poderosa que a roupa.
Na semana passada, a cidade vi-
rou um centro mundial contra
todos os tipos de discriminação
e preconceito. E o Fashion Rio
foi o palco principal do movi-
mento. Nos 29 desfiles do even-
to, que aconteceu pela quinta
vez no Pier Mauá, centro antigo
da cidade, foram exibidas as ten-
dências que vão virar modinha
no verão 2012 no Brasil inteiro.

Ao mesmo tempo em que é
democrática, a moda mostrada
na cidade é também de um ma-
rasmo que não produz nenhum
tipo de impacto conceitual. Afi-
nal, listras, geometrias, sedas,
cores fortes e vestidos longos e
hippies estão longe de serem no-
vidades dignas de nota no ves-

tuário carioca. Manchetes mes-
mo surgiram dos convidados
das marcas - irreverentes eles
dão vida e personalidade às pas-
sarelas. Todas as celebridades
escolhidas para participar desta
edição são polêmicas. A mais fa-
mosa é Lea T. ou melhor, Lean-
dro, filho do jogador de futebol
Toninho Cerezo. A transexual é
grande sucesso de mídia inter-
nacional desde que virou me-
lhor amiga e musa de Riccardo
Tisci, estilista italiano da Given-
chy e nome cotado para o lugar
de John Galliano, na Dior.

Lobo em pele de cordeiro,
Lea T. inovou ao desfilar de bi-
quíni minúsculo para uma pla-
teia que incluía o ex-ministro
Gilberto Gil. “O preconceito vai
diminuir. As pessoas devem
acompanhar as transformações
dos costumes sejam eles quais
forem. As várias formas de se-

xualidade fazem parte do uni-
verso pós-moderno”, disse Gil
aos jornalistas após o desfile da
Blue Man. Gil veio prestigiar os
novos estilistas da marca, os pri-
mos Thomaz e Sharon Azulay,
esta última de apenas 19 anos e
filha de David Azulay, fundador
da marca morto há dois anos.

Na Auslander, marca jovem
comprada recentemente pelo
grupo Animale, o canadense Ri-
ck Genest, conhecido como
Zombie Boy, uma figura inteira-
mente tatuada, foi destaque ao
lado de outra transexual, o loiro
sérvio Andrej Pejic – que aca-
bou de ser eleito a 98ª mulher
mais sexy do mundo.

Filha de um milionário ameri-
cano, Olivia Palermo é baixi-
nha, não sabe desfilar e não cria
polêmica como Paris Hilton.
Mas como tem uma legião de
fãs que compram tudo o que ves-

te, foi eleita para ser a cara da
Coca-Cola Clothing, no verão.
A marca do grupo AMC Têxtil
vai abrir nove lojas no Brasil,
três ainda este ano, em São Pau-
lo. Trocam-se os famosos ficam-
se as vendas.

Pedro Lourenço aposta no Rio
O Rio de Janeiro é inspiração do
estilista Pedro Lourenço em sua
primeira coleção resort – tam-
bém chamada de alto-verão. Pe-
dro, de 21 anos, que desfila em
Paris, vai fazer a estreia em No-
va York, no dia 13. “A resort es-
tá sendo considerada a mais im-
portante de todas as coleções
porque os compradores reser-
vam 70% de seu orçamento pa-
ra esta primeira compra e so-
bram apenas 30% para a cole-
ção mais conceitual, a de
prêt-à-porter, que é lançada
em fevereiro e março no hemis-

DESFILE

Alexandre Brett abre mais uma
Juicy Coutureno Brasil
A primeira loja está no Leblon, no Rio, e a segunda no shopping
Juicy Couture faz partHigienópolis, em São Paulo, abre esta semana.
A marca californiana e do grupo americano Liz Claiborne, que também
é dono da Kate Spade, com loja nos Jardins. A operação da Juicy
Couture local faz parte do BR Labels, grupo de Alexandre Brett que
também é presidente da Calvin Klein Brasil.

Cidade tornou-se
um centro mundial
contra todos os tipos
de discriminação
e preconceito, com
a transexual Lea T.
na passarela

EMPRESAS

Alexandra Farah, do Rio de Janeiro
afarah@brasileconomico.com.br

ColeçõesdedestaquenoFashionRio, verão2012:vestidodeAndreaMarques,alfaiatariaétnicadaTêca,masculino-femininodaBritishColony,estreiadaHerchcovitch
Jeans,LeaT.paraaBlueMancommaiôengana-mamãe,emicrobiquíni deLennyNiemeyer,quecomemorou20anosdemarcacomdesfilenaLagoaRodrigodeFreitas

Divulgação

Moda do Rio vai da democracia ao
Fashion Rio exibiu as tendências que vão virar modinha no verão 2012, mas não trouxe novidades que produzissem impacto
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● O jeans é elemento forte
usado, principalmente, na roupa
inteira e em duas lavangens.

● Andrea Marques, Têca, British
Colony, Lenny, Herchcovitch,
Triya e Totem se destacaram.

● Tendências: pantalonas,
vestidos amplos, alças finas,
costas trabalhadas, plataformas.

● Com estampas exclusivas, os
lenços ou tecidos inspirados em
lenços viraram roupas de verão.

JOVENS

Casa de Criadores, com 22 desfiles, começa
amanhã no Parque do Ibirapuera, em SP

fério norte”, conta Pedro. A ani-
mação Rio e os pintores Rugen-
das e Debret, que retrataram o
Brasil colonial, são pontos de
partida da coleção que terá mui-
tas estampas retratando a fauna
e a flora brasileiras. “A ararinha
azul ficou de fora mas todas as
outras entraram”, disse ele.

A coleção, que custará em mé-
dia 30% a menos que a princi-
pal, também será exibida no Bra-
sil, no dia 18 de junho, último
dia do São Paulo Fashion Week
de verão, que começa no dia 13
no Parque do Ibirapuera. “A
marca cresceu muito no exte-
rior, agora tenho mais de 12 pon-
tos de venda, e preciso produzir
bastante para manter o ateliê
trabalhando e as lojas abasteci-
das com novidades. Os lojistas
respeitam mais as grifes que pro-
duzem quatro coleções por
ano”, diz o estilista. ■

DESFILE

Mario Queiroz, especializado em moda
masculina, estreia com coleção feminina
Com uma loja na alameda Franca, nos Jardins, o estilista entra no
universo feminino no seu desfile no São Paulo Fashion Week, no dia
15 de junho. “Muitas mulheres iam até a loja para comprar as peças
masculinas, então resolvemos criar uma coleção exclusiva para elas”,
diz ele. Para não fugir do foco da maca, Queiroz investe em peças
com visual masculino mas com corte e toque feminino.

PONTOSFORTESDOFASHIONRIOVERÃO2012

Será realizado no Museu Afro Brasil, no Parque do Ibirapuera, a Casa
de Criadores que está em sua 29ª edição. O mais tradicional evento
lançador de jovens talentos organizado por André Hidalgo, o evento
entrou oficialmente na programação de São Paulo com o projeto
do vereador Floriano Pesaro, que resultou na lei 15.339/2010, que
inclui duas edições anuais do evento no calendário oficial da cidade.
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Daniel Mendez
Fundador e presidente da Sapore

e associado do Experience Club.
Grandes decisões passam pela sua mesa.

Grandes pratos também.

O Experience Club reúne os presidentes e líderes das mais 

importantes empresas para eventos e experiências inesquecíveis.

Acesse www.experienceclub.com.br e saiba mais.
PARA POUCOS.
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tédio
conceitual
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