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Semana de
moda é a
chance das
novatas
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Começa hoje o evento conhecido por lançar
as ‘new faces’ no mercado da moda
Valéria França

Começa hoje a 31.ª edição da São
Paulo Fashion Week, o maior
evento de moda do País. Para
centenas de new faces – jovens
modelos –, a semana é mais do
que uma oportunidade de se firmar na carreira de modelo. Representa a chance de se destacar
entre tantos rostos anônimos –
em média 800 modelos desfilam
por evento – e ter um indicativo
de que realmente podem virar
uma top.
Modelo contratada pela Ford,
a pernambucana Isabella Melo,
de 18 anos, é uma dessas adolescentes que provocam inveja entre as novatas. Na última edição
doFashionRio,elaentrounapassarelapor 25 das 29marcas participantes. E ainda fez seu primeiro editorial de moda em duas revistas femininas.
“A concorrência entre as modelos é grande, mesmo nos castings das marcas, que selecionam as candidatas”, diz Isabella.
“Já na fila você começa a se comparar com as outras que estão ali
e avalia suas reais chances de se

● Paciência

ISABELLA MELO
NEW FACE

“Já levei tanto ‘não’ das agências
que cheguei a pensar que não
tinha jeito para a profissão. Eu
me enganei”
“Cheguei de Recife há 2 anos e
nunca saí à noite em São Paulo”

Ansiedade. Isabella, de 18 anos, e Débora e Ana, de 16, ainda não sabem quantos desfiles vão fazer na SPFW
dar bem.”
Isabella chegou a acreditar
que não teria chance na carreira.
“Omercadodápreferência ameninas loiras de olhos azuis.” Isabella é morena, tem 1,78 metro
de altura e pesa 54 quilos. “Além
de tudo, diziam que eu era alta
demais,magrademais,principalmentenasagências queprocuravammodelosparaoutdoorsecomerciais.Erameupai,por telefone, quem me dava força. ”
A virada na carreira de Isabellasóaconteceudepoisdoprimeiro ano que desfilou na São Paulo
FashionWeekeganhouaoportunidadedeparticipar daspassare-

las internacionais de Nova York,
Milão e Paris. “Lá, meu biotipo
foi mais valorizado.”
Foi depois de desfilar para grifes como Givenchy que Isabella
bombou nos desfiles do Fashion
Rio. “Aprendi muito com as tops
que conheci fora do Brasil. Eu
era muito tímida. Tinha vergonha de usar salto alto, de aparecer.Elassãosimpáticas,conquistam as pessoas. ”
Primeira vez. Isabella não é a

única que sonha em virar uma
Gisele Bündchen. Ana Castelo e
Débora Wagatsuma, ambas de
16 anos, estão ansiosas por pisar

pela primeira vez nas passarelas
da SPFW. As duas já participaram da Casa dos Criadores, um
evento menor, que apresenta ao
mercado novos estilistas.
“Essa é minha grande chance,
mas ainda não sei quantos desfiles vou fazer”, diz Débora, que
até sexta-feira tinha apenas um
desfile confirmado. Mas no Fashion Rio fez mais de seis desfiles,entre eles o da marca Totem.
Descendente de japoneses,
Débora nasceu em Marília, interior de São Paulo, e está há apenas dois meses na capital. “Faço
um casting atrás do outro. É tantotrabalhoquenãoconseguiain-

da conhecer nada da cidade.”
É a primeira vez que Débora
fica longe da mãe, a dona de casa
CristinaLopesdosSantos.“Nunca pensei em ser modelo. Foi
ideia da minha mãe, mas estou
gostando.”
Débora e Ana moram num casarão do Morumbi com outras
modelos. Faz aulas de passarela
e está aprendendo a se vestir, digamos, mais adequadamente à
sua profissão. “Já não posso usar
esmaltes supercoloridos”, diz
ela,que tem cemvidros no armário. “E ando sempre de preto.”

conhecidas do público em geral,
quando essas new faces saem às
ruas, causam alvoroço. “Muita
gente buzina, principalmente se
estamos emgrupona rua”, conta
Isabella. “Já me chamaram até
de saco de osso. O povo gosta de
mulher peituda. O engraçado é
que antes eu achava que a vida de
modelo era glamourosa.”

estadão.com.br
Ao vivo. Veja Isabella Melo nas
ruas da Vila Olímpia
estadão.com.br/esportes

Alvoroço. Apesar de serem des-

Pelos corredores
ERNESTO RODRIGUES/AE

FIQUE DE OLHO

Estampas terão
Hello Kitty e Barbie
Mais do que financiar as marcas, alguns patrocinadores vão
aparecer nas estampas das coleções das grifes nesta 31.ª edição
da SPFW. É o caso, por exemplo, da Hello Kitty, da Sanrio,
que é a inspiração da coleção da
estilista Fernanda Yamamoto.
“A Hello Kitty virou estampa
estilizada com cores nada adolescentes”, diz Fernanda. A Cia
Marítima, de moda praia, fechou parceria com a Mattel, No
desfile, haverá biquínis inspirados na Barbie. A boneca também estará na plateia esperando pelos convidados.

TRÊS PERGUNTAS PARA...

1º DIA DE DESFILES

Artigos

Paulo Borges, organizador da SPFW

1.
2.

Continuam as comemorações dos 15 anos da
SPFW? Sim, é o capítu-

lo dois. É o começo de
uma etapa, que acaba nos 30
anos.
Como você pensa
chegar aos 30
anos do evento? A grande

meta de futuro é desenvolver uma nova
estrutura criativa e de
design. Até agora conseguimos que a moda e

seus protagonistas alcancem
um patamar superior. Houve
evolução criativa, mas falta qualificação do produto e, a partir
daí, globalizar nosso negócio.

Hoje, às 17 horas, a grife Animale
abrirá a 31ª São Paulo Fashion
Week, na Bienal do Parque do
Ibirapuera. É o primeiro dos 31
desfiles que serão apresentados
até sábado.
●

3.

O produto brasileiro
ainda precisa atingir a
qualidade da grife internacional? Sim.

Para isso é preciso também
que haja uma política de Estado para a moda. O
Brasil nunca pensou em produto
e marca.

Animale

17 horas
●

Tufi Duek

19 horas

Bienal ganha ares de galeria

●

Samuel Cirnansck

20h15

Nesta edição, o corredor de entrada da Bienal, sede da SPFW, foi transformado em uma espécie de galeria de fotos ligadas à moda. Na última
edição, havia no espaço um grande espelho d’água.

●

Reserva

21h30

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 jun. 2011, Metrópole, p. C8.
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Música
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SHARON JONES E JOSHUA
REDMAN ESQUENTAM DIA
Atrações do BMW Jazz Festival reuniram ontem 8 mil pessoas no Parque
do Ibirapuera; casais aproveitaram os shows para curtir dia dos namorados
Lucas Nobile

O

terceiro dia de
shows da primeira
edição do BMW
Jazz Festival recebeu, na tarde de ontem, no
Parque do Ibirapuera, apresentações gratuitas e ao ar livre de Joshua Redman Trio e
da cantora Sharon Jones &
The Dap-Kings. Segundo estimativa da PM, o evento reuniu cerca de oito mil pessoas.
O saxofonista Joshua Redman subiu ao palco às 17h08 e
fez um show de 30 minutos,
tocandotemasprópriosetambém um arranjo em jazz para
a música O Malandro, de Chico Buarque. Com cerca de 25
minutos de atraso, Sharon Jones & The Dap Kings entraram às 17h55. Em uma apre-

Zion Harmonizes. Grupo vocal de Nova Orleans se apresenta

Sharon Jones & The Dap-Kings. Diva da soul music incendiou o público do parque

sentação de mais de 1h40, com
direito a bis, a cantora incendiou
o parque, dando uma aula de
soul music. Tocando temas como Mama Don’t Like My Man e
100 Days, 100 Nights, ela alternou baladas a temas mais pesados. Sharon mostrou estar anosluz à frente de sua declarada discípula Amy Winehouse, que se

Ainda ontem, o auditório do
parque recebeu outros shows
com ingressos esgotados.

apresentou em janeiro na Arena
Anhembi, em São Paulo.
Conhecidos por participar das
gravaçõesdodiscodeAmy,Backto
Black, os Dap Kings estiveram impecáveis com sopros, bateria, guitarra, baixo, percussão e backing
vocals, mostrando que sabem fazer som e não firulas quando se
trata da música que vem da alma.

Romance. Em pleno dia dos namorados, o parque recebeu casais com toalhas e cangas estendidas na grama – o público assistiu à apresentação sentado, tomando vinho e comendo queijo.

O publicitário Rogério Antunes,de36anos,veiodePortoAlegre para encontrar a namorada.
“Resolvivirpelo diados namorados e ganhei a Sharon Jones de
brinde”, disse. “Gastei mais de
R$ 300 de presente e ela me presenteou com esse show de graça.
Mas ver tudo isso ao lado dela
não tem preço.”

Apesar da data, os solteiros
também marcaram presença.
O estudante Claus Henrique,
de 20 anos, circulava com
uma placa pendurada no peito com os escritos: “Alugome para o dia dos namorados”. “Todo mundo me para e
dá risada. Mas, só hoje, consegui umas quatro namoradas.”

