
Alex Atala, o sétimo melhor
chef do mundo, registra seus
passos no Instagram e recente-
mente fotografou a tela de seu
iPhone onde se lia, orgulhosa-
mente, que apesar das poucas
semanas de uso do aplicativo,
ele atingia 1000 seguidores.
Ontem, enquanto postava fo-
tos de recente viagem ao Pe-
ru, ele festejava que uma de
suas fotos estava na pagina ini-
cial do site, onde ficam as
mais populares.

Também ontem, de Nova
York, o estilista Alexandre Her-
chcovitch (@herchcovitch),
que no início de sua carreira fa-
zia mistério de seu desfile e não
dava acesso a jornalistas e fotó-
grafos aos bastidores, fotogra-
fou cada detalhe dos preparati-
vos, a sala vazia, a escolha das
modelos e até mesmo a tela de

um site que avisava que seu des-
file do verão 2012 ia ser transmi-
tido ao vivo.

Há quinze dias, o diretor de
moda da Vogue Brasil, Giovanni
Frasson (@gfrasson) abriu a sua
conta no Istagram e, quem gos-
ta de moda e revista, pode ver
imagens que serão impressas da-
qui a dois meses serem realiza-
das. Burberry, Gucci, Levis e
tantas outras marcas seguem o
mesmo caminho e já tem conta
no aplicativo de iPhone.

Espécie de Twitter só de ima-
gens, o Instagram foi criado em
apenas oito semanas por dois só-
cios, Kevin Systrom e o brasileiro
que mora nos EUA há sete anos,
Mike Krieger. Com o aplicativo o
usuário faz a foto, aplica filtros so-
bre ela e publica em sua conta.
“Estou viciado. Para quem traba-
lha com imagem é o melhor”, diz
Dudu Bertholini, da grife Neon,
que em menos de um mês de uso
já tem quase 2 mil seguidores.
Nesta semana, a Neon desfila em
Viena. Os fãs podem esperar fo-
tos direto da Áustria. ■ A.F.

Maior especialista brasileiro em
história da moda, João Braga é
uma celebridade das salas de aula
sempre lotadas por alunos ávidos
por entender o mundo através da
evolução do vestuário. “A moda
pode ajudar a mudar o planeta,
por que mexe com estética,
autoestima e sensibilidade”, diz
ele, autor de seis livros entre eles
o recente e já esgotado “História
da Moda no Brasil”, em parceria
com Luís André do Prado.

Quais acontecimentos
mudaram a moda recente?
Chernobil, em 1986, trouxe a
consciência ecológica que depois
evoluiu para a sustentabilidade.
A moda começou a valorizar
conceitos como o artesanal e a
customização. A Queda do Muro
de Berlim, em 1989, foi um
marco da globalização e hoje nos
vestimos com roupas de todas
as partes do mundo. Um estilista
alemão, Karl Lagerfeld, desenha
para Chanel, um americano está
na Hermès, a além disto temos
influências de roupas de tribos da
África e do Nepal. Com a Queda
do Muro, que coincidiu com
o início da internet, o mundo
virou a chamada aldeia global
e a falta de identidade passou
a ser a identidade em si.
Metaforicamente a reunificação
das Alemanhas é o fato mais

importante. Define todo o resto.

E o 11 de setembro?
Ele precipitou o fim de todas
hegemonias. Por mais que a
China seja uma superpotência
hoje fala-se em grupos, na Europa
unificada, nos Brics. Além disto,
o 11 de setembro foi tão agressivo
e invasivo (vimos tudo de dentro
de nossas casas) que trouxe a
valorização de um life-style mais
tranqüilo.

Qual o resultado para
a moda atual?
A moda está excessiva. Excesso,
na história, é sempre decadência.
Lembre dos imperadores
romanos e muitos outros
exemplos. Hoje, de Lady Gaga ao
consumo desenfreado de fast
fashion, tudo é demais e isto é um
alerta de que o nosso tempo está
um tanto falido. Mas há tentativas
de encontrar soluções. Dou aulas
em empresas e é muito visível
a mudança de comportamento.
Nos anos 90. todos eram
ou queriam ser ambiciosos.
Hoje, preferem ficar em casa,
descansar no fim de semana à
fazer hora extra. A.F
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Imaginariumplaneja lojaderoupas, aVisto

Estilistas, produtores,
fotógrafos, modelos e até
cozinheiros se dizem viciados
no aplicativo criado por um
brasileiro e um americano

“Twitter de fotos”, Instagram
cai no gosto da moda

Fotos: divulgação

Autor de seis livros e professor
de história da moda

..JOÃO BRAGA

Anna Dello Russo, diretora da Vogue Japão, se adiantando
sobre o futuro do estilista da Louis Vuitton. Ele está em
negociação, mas ainda não fechou, com o grupo LVMH para
trocar de posto e assumir a Dior.

“Em todas as épocas
excesso é sinônimo de
decadência”

“ Marc Jacobs tem uma carreira
brilhante e agora ele vai para
a Dior. Ele é um dos cinco
melhores designers do século

Da casa para o corpo, a Imaginarium, rede especializada em produtos
divertidos e de design, completa 20 anos com planos de ter lojas
próprias para sua linha de vestuário, a Visto. Com 250 itens, as roupas
começaram a ser vendidas em 2008 nas unidades Imaginarium
e hoje representam 20% do faturamento, que em 2011 deve alcançar
R$ 110 milhões. A Imaginarium tem 81 lojas, 600 pontos multimarcas
e 17 quiosques e promete fechar o ano com mais 20 operações.
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