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Com novas lojas, Fause Haten e V.Rom dão upgrade no visual do público masculino. O homem é 
cortejado em duas novas lojas nos Jardins, em São Paulo. A masculina V.Rom, que já foi 
considerada excessivamente jovem, abre hoje seu primeiro ponto próprio na alameda Lorena, 
onde espera receber também os executivos. Já Fause Haten, estilista também percebido como de 
vanguarda, recém-trocou a Lorena pela rua Oscar Freire, em projeto arquitetônico que contempla 
mais de perto os homens, que ganham área exclusiva de 100 metros quadrados. "Agora eles 
ficarão mais preservados em seu espaço", garante Haten.  
 
Vitor Santos, o diretor criativo da V.Rom, conta que o executivo já costuma comprar a marca para 
os fins de semana. "A idéia, agora, é que esse público também possa usá-la em seu dia-a-dia de 
trabalho", afirma ele, que está fortalecendo a proposta de alfaiataria, ainda que seus paletós e 
calças sociais sejam caracterizados pelas construções mais desestruturadas.  
 
O projeto da V.Rom, assinado por Domingos Garcia, filho da fotógrafa de moda Isabel Garcia e 
pertencente à nova geração de arquitetos, está longe de ser antiquado, mas é mais sóbrio do que 
se poderia esperar - deve até impressionar os que acompanham a curta, mas sólida, história de 
nove anos da etiqueta. "Com uma base arquitetônica sofisticada, soa até clássico", define Santos. 
A iluminação é de Maneco Quinderé. A nobreza da madeira, por exemplo, aparece, junto com 
paredes em cinza-chumbo e branco sujo. "Porém, as intervenções denotam a abordagem 
moderna da marca."  
 
Santos refere-se à presença maciça dos trabalhos de artistas plásticos na loja, que mudam a cada 
coleção. Na primeira "fornada" estão o superilustrador Davi Bergamasco, com um painel logo na 
entrada de 5,5 por 3 metros quadrados, e Marcus Paschoalini, de Belo Horizonte, com 
interessante trabalho de grafismo em preto-e-branco, no andar superior, tratado como um loft.  
 
Se os artistas mudam a cada seis meses, no futuro os freqüentadores devem passar a encontrar 
algo de novo quinzenalmente. Uma das propostas é aumentar a interatividade da loja, quer seja 
com novidades musicais com possibilidades de download, ou com video. Para começar, os DJs 
estão produzindo CDs inspirados na marca. Santos conta que a idéia é fechar parcerias com selos 
nacionais e internacionais de música. Algo como uma versão masculina e monomarca da Colette? 
De certa forma sim, mas com mais personalidade e aconchego que a badalada loja conceitual 
francesa.  
 
Já o projeto da marca Fause Haten é assinado pelo arquiteto Toninho Noronha. O jardim é de 
autoria do paisagista Alex Hanazaki. No novo endereço, a etiqueta ganha ares de flagship - 
entenda-se oferecer a gama completa, inclusive jóias executadas em parceria com o joalheiro 
Guilherme Duque, bem como underwear para mulheres e homens. O estilista acha que o novo 
ponto conseguirá atrair também empresários e executivos. "Recebo um público jovem, mas estou 
começando a receber os maridos das minhas clientes", assegura.  
 
Para agradá-los, Haten deverá investir cada vez mais em alfaitaria. Uma superalfaitaria, diga-se 
de passagem, executada em casimira super-100, mais conhecida atualmente por lã fria, mas que 
o estilista prefere chamar pela nomenclatura antiga. "Só não tenho o sob medida. Ainda", diz, 
deixando antever que o serviço ficará ainda mais exclusivo.  
 
Por enquanto, Haten acredita que o que não pode faltar de maneira alguma no guarda-roupa do 
homem atual, seja no trabalho ou nos fins de semana, é o paletó. "Considero a peça a nova 
jaqueta", diz ele, que nesta coleção executou até modelos em sarja. As camisas seguem a 
inspiração da camisaria de smoking, com nervuras na parte da frente, e que aparecem em 
matérias-primas inusitadas, como por exemplo, o jeans.  
 



 
O xadrez vichy, no passado usado em toalhas de mesa dos restaurantes franceses, também 
aparece nas camisas. Já os sapatos têm bicos alongados e seguem inspiração retrô.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 31 mar. , 1 e 2 abr. 2006, Plano Pessoal, p. C-7. 
 


