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O segundo dia do São Paulo Fashion Week teve uma concentração de marcas teen, 
com o lançamento de inverno 2006 das marcas Cavalera, Zapping e Triton, que 
mostrou um desfile inspirado no Pequeno Príncipe com bons vestidos soltos de 
moletom com aplicações infantis e um quê de Biba dos anos 60. 
Com desfile nos jardins do Museu do Ipiranga, a Cavalera parece ter dado seu grito de 
independência da moda streetwear que é sua origem e vocação. Sai o street e entra o 
espírito couture - como se a equipe de estilo de Turco Loco quisesse provar que roupa 
boa é roupa chic. Da temporada passada, a pesquisa na Paraíba com rendeiras cresce 
e ganha lindos vestidos godês e balonês, saias e detalhes em roupas - em renascença 
branca, preta com lurex dourado e verde desbotada. 
 
O trapunto é outro trabalho artesanal que a marca transpõe das fronhas e almofadas 
para as roupas, em geral em faixas ou palas que ganham este relevo como se fossem 
pinturas. Até o moletom e o jeans são usados com espírito couture em volumes 
grandes e pesados. De street mesmo, as calças stretch, bem secas, e as camisetas 
com listra tipo rúgbi. E para lembrar que a Cavalera já foi mais irreverente, uma peça 
traz patchwork com ícones pop e fashion, como o estilista Karl Lagerfeld. 
 
De volta à bienal, a Zapping reforça completamente sua vocação street. E, se a 
segunda marca da Zoomp abraçou o conceito de supermercado de estilos nos anos 90, 
agora ela foca em uma silhueta seca, com minissaias ou calça jeans stretch, minicolete 
ou minijaqueta usados sobre batinhas ou camisetas mais compridas, sempre com um 
toque metalizado, na bota ou na roupa. A estampa abstrata remete às colagens e 
lambe-lambes das ruas de São Paulo, e o final xadrez dá um ar grungezinho. 
 
A grife Maria Bonita reestréia na SPFW trabalhando o conceito de ilusão. No desfile 
apresentado na loja da marca na Rua Oscar Freire, ilusão significa fluência e sutileza 
no jogo de modelagem e estampas. A cantora Marina Lima abre o desfile interpretando 
Nancy Sinatra e sua melancólica Bang Bang, e Carol Trentini entra com um ótimo 
terninho de couro branco amassado, revelando uma leveza que a grife não via há 
tempos. Zíperes quase invisíveis e jaquetas e trenchs de tules bem finos fazem o jogo 
de transparência sobre as estampas desenvolvidas pela artista Sandra Cinto. De Martin 
Margiela dos anos 90 para Maria Bonita em 2006, a marca imprime digitalmente lãs, 
tules e até chita sobre moletons, couro e veludo de seda, brincando de peça sobre 
peça - pura ilusão de ótica. 
 
Uma elegância art déco, com silhueta solta pós-espartilho e look quase andrógino dá o 
tom à coleção de Tereza Santos para a Patachou. Com mocassim bicolor de amarrar, 
boina e muita gravata-laço de tricô, sua mulher vêm com ares boêmios, com saia 
comprida (do joelho pra baixo), em tricô superelaborado ou cashmere, ou calça seca 
afunilada sobre o tornozelo. Os casaquinhos vão da alfaiataria ao cardigã 
transpassado, que pode ser tão comprido quanto o vestido. Quando a noite chega, ela 
continua confortável em seus tricôs - mas agora eles ganham bordados art déco na 
pala ou em faixas, delicados e suaves, como a faixa preta de miçangas tão pequenas e 
sofisticadas que foram batizadas de caviar. 
 
Rock é a palavra na cabeça de vários estilistas nesta temporada. Para a Vide Bula, é 
uma mistura de hard rock com o lirismo de Raul Seixas. Barroca no cenário e gótica 



nos looks, a marca mineira mostrou camisas de mangas bufantes, com coletes 
justíssimos sobrepostos. Foi do couro ao black jeans, item forte na próxima estação, 
de preferência bem justo, como se vê em várias marcas. 
 
A Zoomp fez um desfile voltado para o que ela chama de "sexy jeans", num trabalho 
de lavagem que lembra uma pele de crocodilo craquelada. Do tom nude ao dourado, 
do cinza ao preto, do jeans à seda, "tudo para marcar a viagem ao futuro de uma 
marca que já tem 31 anos no mercado, com o jeans como pilar", explica Renato 
Kherlakian. No couro, detalhes matelassados da vida livre dos motoqueiros e de 
correntes em pulseiras e sandálias altíssimas. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 20 jan. 2006, Cidades, p. C-7. 


