
As obras que o artista pop An-
dy Warhol produziu entre 1977
e 1981, período em que ele fre-
quentava o badalado Studio
54, clube que funcionou em
Manhattan, Nova York, serão
vendidas no leilão online da
Christie's até sexta que vem,
dia 03 de maio.

A expectativa
da casa de leilões
é movimentar
US$ 2,3 milhões
com a comerciali-
zação de 215 pin-
turas, desenhos
e fotografias,
além de impres-
sões numeradas do artista pop.
Com preços que variam entre
US$ 1.500 e US$ 70 mil, as
obras incluem fotografias da es-
tilista Diane von Furstenberg,
com valor estimado de entre

US$ 4 mil a US$ 6 mil, e da su-
permodelo Bianca Jagger, que
comemorou seus 27 anos uma
semana após a abertura da boa-
te, foto que deve custar entre
US$ 3 mil e US$ 5 mil. Detalhe:
a ex-mulher do Stones Micke
Jagger entrou na balada monta-
da em um cavalo branco, fato
que deu fama ao local como
point de cebridades.

A renda será revertida aos
programas da Fundação Andy
Warhol, que promove um tra-

balho trabalho
filantrópico de
apoio a artistas
e museus.

O primeiro lei-
lão virtual da
Christie's foi em
2009, com a ven-
da de mil obje-
tos pessoais da

atriz Elizabeth Taylor, que ar-
recadou US$ 9,5 milhões –
nove vezes o valor estimado.
Para participar do leilão, é
preciso se cadastrar no site
da Christie's. ■

Feira livre

O relatório anual do Comité Col-
bert, organização que reúne 75
grifes de luxo francesas, aponta
que embora o Brasil responda
por apenas 2% das vendas das
empresas associadas ao Comi-
té, algumas das maisons instala-
das no Brasil tiveram incremen-
to de 25% entre 2010 e 2011. De
acordo com o órgão, segmento
movimenta anualmente mais
de ¤ 440 bilhões.

A estimativa de alta do seg-
mento de luxo no Brasil per-
meia todos os setores, de fra-
grâncias à decoração, passando
por hotelaria e moda.

Segundo o levantamento, a
clientela brasileira responde
por entre 10% e 15% das ven-
das das grifes francesas de lu-
xo em Miami, nos Estados Uni-
dos, em Londres e em Paris. O
relatório afirma que o empeci-
lho para a vinda de grandes gri-
fes para o Brasil são os encar-
gos e a complexidade do siste-
ma tributário, que encarecem
a operação local. “Até por isso,
muitos brasileiros preferem
comprar artigos de luxo quan-
do viajam para o exterior”, afir-
ma o Comité, acrescentando

que a França ocupa a primeira
colocação no turismo interna-
cional de brasileiros.

Cerca de 40 associados do Co-
mité Colbert já operam no Bra-
sil, como Hermès, Lanvin,
Louis Vuitton, e outros que de-
vem desembarcar por aqui em
breve. São Paulo ainda é o local
favorito das empresas de luxo,
mas Belo Horizonte, Rio de Ja-
neiro, Brasília e Porto Alegre es-
tão no radar das companhias.

Irmãos Campana
O Comité Colbert homena-

geou a dupla de designers bra-
sileiros Campana, formada pe-
los irmãos Fernando e Hum-
berto. O estúdio Campana é
conhecido pela criação de mo-
biliário e objetos, mas nos últi-
mos anos vem firmando parce-
rias com empresas de diver-
sos segmentos, como joalhe-
ria, design de interiores, rou-
pas e sapatos, para desenvol-

ver produtos e séries limita-
das de produtos.

As duas novas empreitadas
dos irmãos aqui no Brasil envol-
ve pólos de edição limitada da
Lacoste e roupa de cama da
Trousseau.

Para orçamentos sem limite,
a grife Lacoste oferece nove das
onze unidades da série “Sushi
Series Limited Edition”. Parte
das vendas da galeria FirmaCa-
sa será revertida ao Instituto
Campana. O preço? R$ 5.400
cada camiseta pólo.

Os modelos traze os redemoi-
nhos característicos desta série
dos artistas. Na camiseta femini-
na, o crocodilo da marca foi bor-
dado como se fosse um colar, cir-
culando o decote em “V”. Já a
masculina traz as aplicações do
animal nas cores cinza e preto,
nas mangas. Os bordados foram
feitos pelas artesãs da Coopa-Ro-
ca, da comunidade da Rocinha,
no Rio de Janeiro. A coleção po-
de ser vista a partir de sexta-fei-
ra que vem, dia 03 de maio, na
galeria FirmaCasa, em São Paulo.

Como aconteceu no ano pas-
sado, os irmãos assinam a pró-
xima coleção de verão dos pro-
dutos de cama da Trousseau,
que deve ser lançada em setem-
bro deste ano. ■

Hotel Emiliano promove feira nos Jardins

Brasil responde
por 2% do setor
de luxo mundial

EMPRESAS

A 3ª edição do Emiliano Market Day começa amanhã e vai até o dia

primeiro de maio. O hotel cinco estrelas promove uma feira com 12 de

seus fornecedores na Oscar Freire, em São Paulo. O evento tem ainda

palestras, atividades para crianças e sessões de reflexologia. Um lounge

e uma livraria completam o pacote de atrações ao público.

Flavia Galembeck
flaviag@brasileconomico.com.br

Divulgação

Christie’s leiloa
obras de Warhol
feitas no Studio 54

Reprodução da internet

Fotos divulgação

A venda virtual inclui fotos,
desenhos, pinturas e séries
numeradas do artista pop que
foram inspiradas nas badaladas
noites dos anos 70 e 80

MODA E LUXO

A expectativa é
movimentar US$
2,3 mi com as 215

obras. Preços
variam de US$ 1,5
mil a US$ 70 mil

As grifes de luxo
movimentam

anualmente mais
de ¤ 440 bilhões.
Segmento deve

crescer no Brasil

Dados são do Comité Colbert, que reúne grifes francesas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 abr. e 1 maio 2013, Empresas, p. 26.




