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Valéria França

Na vitrine da loja, o ator Brad
Pitt aparece como um bone-
co. Tem 30 centímetros de al-
tura, mas a reprodução das fei-
ções do rosto e até mesmo das
roupas é tão detalhada que im-
pressiona. A farda foi confec-
cionada à mão com o mesmo
modelo, cor e tecido da que o
ator usou no filme Bastardos
Inglórios.

O boneco da Hot Toys é
apenas uma das surpresas
que lojas de miniaturas reser-
vam ao consumidor. “A minia-
tura virou uma forma de re-
produzir sonhos e objetos
de desejo que nem
sempre se pode ter
no tamanho real”,
diz Fanny Feigen-
son, professora de De-
sign na Universidade Macken-
zie. Vestidos, joias de cristal e
até mesmo peças de design in-
ternacional são encontrados
em escala reduzida para ser
colocados na estante de casa.

As miniaturas viraram uma
forma de muitas marcas eter-
nizarem produtos icônicos. É
o caso da Alessi, grife de uten-
sílios de cozinha fabricante
do firebird, acendedor que
deixou de ter função no fogão,
mas que nem por isso saiu do
mercado. Hoje, ele entra na ca-
sa dos paulistanos como um
enfeite de 10 centímetros de
altura (R$ 115).

Até o acervo do Museu Vi-
tra Design, da Alemanha, foi
transformado em miniatu-
ra. Entre as cem peças em

tamanho reduzido está uma cria-
da em 1903 por Charles Rennie
Mackintosh, um dos arquitetos
mais importantes do movimen-
to art nouveau, do começo do sé-
culo passado.

A cadeira Mackintosh até hoje

é moderna. Tem um espaldar geo-
métrico, à la Mondrian, mais alto
que um convencional. “A repro-
dução reduzida é feita com o ma-
terial e a cor da peça original”,
explica Flávia Riccó, diretora co-
mercial do showroom da Vitra by

Riccó, empresa de móveis para
escritório.

Mimo. Dentro de uma caixa de
madeira especial, a peça vira um
mimo. Vem até com certificado
de garantia. A Mackintosh custa

R$ 872, mas, dependendo da difi-
culdade de reprodução, o preço
sobe. A miniatura da cadeira Fa-
vela, dos irmãos Campana, é ven-
dida por R$ 1.470,60.

“É um trabalho artesanal co-
lar as micromadeiras na superfí-
cie”, justifica a arquiteta Nívea
Puech, de 39 anos, que há cinco
virou colecionadora. Tem peças
que chegam a custar quase o pre-
ço de uma de tamanho real.

Em uma estante, Nívea reúne
50 peças expressivas do design.

“Queria ter todas elas em tama-
nho real, mas não há espaço

em casa para isso.”
Enxergar o mundo em

escala reduzida virou ob-
jeto de ensaio do artista
britânico Slinkachu. Ele
faz miniesculturas para
reproduzir cenas da ci-
dade e depois fotografá-
las nas ruas – que ga-
nham dimensões gigan-

tes. Tem desde um skatis-
ta usando lata de refrige-

rante jogada na calçada co-
mo pista até uma pessoa balea-

da. Slinkachu costuma deixar as
miniaturas na rua. Achá-las vi-
rou sensação entre os britâni-
cos. O ensaio fotográfico foi
transformado em livro, à venda
no site da Amazon – Little People
in The City: The Street Art of Slin-
kachu (US$ 10,17).

Não custa nada
Quando, afinal, o Corinthians vai se
coçar para pagar a pensão da ex-mu-
lher do Zé Elias? Será que não dá para
embutir a mixaria naquele pacote de
isenção fiscal?

Desalavancagem
O que está acontecendo nas bolsas de

valores é o que os motoristas de ôni-
bus chamam de “freio de arruma-
ção” (de passageiros). De vez em
quando, a economia também mete
o pé no breque para reacomodar os
negócios na Bolsa.

Só galinha morta
Entre os próximos adversários do
time de Mano Menezes estão o Egi-
to, a Costa Rica e o Gabão. Isso quer
dizer o seguinte: agora vai! Ou racha!

Poção mágica
Nicolas Sarkozy tomou medida pre-
ventiva contra o possível rebaixa-
mento da França pelas agências de
classificação: mandou aumentar o
salto carrapeta de seus sapatos.

Imagem é tudo!
Sheila Mello, a eterna “loura do tchan”
é a mais nova ex-loura da praça! Como
diz Frederico Silva Costa, o tal “núme-
ro 2” do Ministério do Turismo, “o
importante é a fachada, e tem de ser
uma coisa moderna que inspira con-
fiança”. Já viu por acaso ONG loura?

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

Beleza

Na cozinha

Fique de olho

Kids

● Nicho de mercado
A agência grega de turismo que movi-
menta a ponte aérea Atenas-Santia-
go do Chile abriu filial em Londres
buscando ampliar o intercâmbio en-
tre culturas de conflitos generaliza-
dos.

BOULEVARD }

E nfim um detalhe engraça-
do na triste rotina dos es-
cândalos com dinheiro pú-
blico: chama-se Errolflynn

– assim mesmo, tudo junto – um dos
presos na Operação Voucher da Polí-
cia Federal, no Amapá.

Errolflynn Paixão não comentou
nada a respeito em seu depoimento,
mas quando nasceu, em 1955, Errol
Flynn já era um ator meio decadente
em Hollywood.

Ao unir nome e sobrenome do as-
tro do cinema para batizar Errol-
flynn, seu Paixão quis decerto home-
nagear o grande mocinho dos filmes
de aventura dos anos 1930/40. Ca-
rimbou o filho com a marca do herói

de As Aventuras de Robin Hood, Capitão
Blood, O Gavião do Mar, Um Punhado de
Bravos, O Intrépido General Custner...

Errolflynn fez o que pôde! Virou ser-
vidor público federal, vice-presidente
do PT/AP, dirigente nacional da CUT,
até candidato a governador ele foi em
2006, mas só ficou famoso agora como
sócio de uma empresa fantasma do es-
quema de fraudes no Ministério do Tu-
rismo.

Onde quer que seu pai esteja, nem sei
se isso lhe serviria de consolo, mas
consta da biografia póstuma de Errol
Flynn que o galã teria sido, além de al-
coólatra e bissexual, espião nazista du-
rante a 2.ª Guerra Mundial. Ninguém é
perfeito, né?

‘Meu nome é
Errolflynn!’

ONDE: EMPÓRIO BABY & KIDS: TEL.: (11)
3022-9616. PREÇO: A PARTIR DE R$ 41

ONDE: FLORES ON LINE: (11) 2106-7000.
PREÇO: R$ 89,90

PARA ELES

ONDE: DONA CASA: WWW.DONACASA.COM.
BR. PREÇO: R$ 45

A Heineken e a Flores On Line
bolaram um ‘buquê masculino’,
com flores de papel e cerveja.

Arte e design em pequenas doses
Miniaturas reproduzem tão fielmente personagens do cinema e ícones da decoração e do turismo que chegam a parecer reais

ONDE: VAX BARCELONA: WWW.VAXBARCE-
LONA.COM.BR. PREÇO: R$ 180
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ONDE: COLORAMA: SAC: 0800-701-0114.
PREÇO: R$ 3,35
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● A ponte que partiu
Que fim levou a maquete da ponte
estaiada Santos-Guarujá que José
Serra inaugurou na campanha de
2010? Capaz de valer uma grana em
leilão agora que Geraldo Alckmin de-
cidiu estabelecer a ligação por túnel.

ONDE: DPOT: AL. GABRIEL MONTEIRO DA SIL-
VA, 1.250; TEL.: (11) 3082-9513
ARTE EM MINIATURAS (HOT TOYS): AV. PAULIS-
TA, 1.471, LOJA 14, TEL.: (11) 3266-8703
SECRETS DE FAMILLE: RUA HADDOCK LOBO,
1.260; TEL.: (11) 3083-7949 OU WWW.SECRETSDE-
FAMILLE.COM.BR
CHI CHIC LAB DE CRIAÇÃO: CHICLAB.COM.BR
SWAROVSKI: TEL.: (11) 3667-3311
VITRA BY RICCÓ: TEL.: (11) 3081-6100

Minissonhos de
consumo. Dois símbolos
da cultura francesa, a
Torre Eiffel (2) e o
cavalo de balanço (1),
de bronze, da
Secrets de Famille;
as cadeiras Favela (4)
e Mackintosh (7),
da Vitra by Riccó,
vestido de noiva (3)
em renda e papel
e bicicleta para
dois (9), da Chic Chic
Lab de Criação; carrinho
antigo de bebê,
Swarovski,
chaleira (6), da
Alessi; mesa de
jantar Água, assinada
por Domingos
Tótora (8), da Dpot
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●✽ tuttyvasques@estadao.com.br

estadão.com.br

ONDE: SONY: CENTRAL DE RELACIONAMENTO:
TEL.: (11) 4003-7669. PREÇO: R$ 1.099

A Sony lançou o XAV-W62BT, DVD para
carro. O aparelho promete três vezes
mais definição que os concorrentes.

O Empório Baby & Kids bo-
lou um body para homena-
gear os pais. E fez uma cami-
seta com a mesma estampa.

TUTTY
HUMOR

JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO/AE-9/3/2010

LEANDRO SANCHES/AE
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A nova linha Nutriverniz da
Colorama tem vitaminas E e
B5 para fortalecer as unhas. E
vem com pincel mais fino.

O fatiador de tomate, de aço
inox, é da Promo, marca
americana especializada em
utensílios de cozinha que
começa a ser vendida no
País. Serve para cebolas.
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Cinema. Don Vito
Corleone, vivido
por Marlon Brando
em ‘O Poderoso
Chefão’, da Hot
Toys: roupas
costuradas à mão.
Por R$ 990
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Confeccionada com tecido
impermeável e acolchoado, a
bolsa Ravella foi desenvolvi-
da para carregar notebook ou
tablet. E aguenta peso. A alça
é do mesmo material do cin-
to de segurança dos carros.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 ago. 2011, Metropole, p. C8.




