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Emcena EsberHajli,donoda
Diesel,entracomo

sóciodobarRoyal,deCacáRibeiro,
FalcãoeMarcusBuaiz.SaiFeBerbo-
sadevidoàagendalotada.Aobrado
barestásendofinalizadaeas licen-
çasliberadas.

Do tour pela Itália comRogério
Fasano, Célio Freitas trouxe os
autênticos copos paraMartini do
Harry’s Bar: uma variação do
copode shot, que vai para o free-
zer antes de cheio. Gelamais o
Martini, que sobemais ainda.
Para experimentar há que nego-
ciar comCélio, pois os copos são
brinquedinhos do barman e não
estão nomenudoBaretto ●●●A
fashionistaAnaAbdul fechou há
3anos amultimarcas Language,
emNY, entrou para a equipe de
estilo daHarper's Bazaar e en-
saia uma volta aoBrasil. Vai, sob

cuidadosdomarqueteiroAluísio
Ribeiro, prestar consultoria de
moda●●●PauloRenato de Sou-
za, FernandoGabeira, Luiz
Fernando Figueiredo, da
Mauá Investimentos, e
RicardoKotscho são os
novos professores da
Casa doSaber. Dia 22,
iniciamo cursoPor den-
tro doGovernopara
explicar como funciona
e quem influencia neste
ano de eleição. Há filas de
espera ●●● Syomara e Joana
Crespi lançamcoleção em seu
ateliê de jóias●●● OHappyBuda
é novo ícone da designer Izabel

Esteves.“Esculpido com rubi e
esmeraldas, traz sorte coçar sua
barriga”, diz Izabel●●● Já ouviu

Isobel Campbell cantando
comMark Lanegan?A ex-
celista doBelle&Sebas-
tian e o cantor lembram
LeeHazelwood eNan-
cySinatra numaatmos-
fera country. O disco
dadupla é ótimopara
ter no case ●●● Partner
do selo TokyoProject,
deMarkDoyle, fundador

doHedKandi,Michel Saad rece-
be naDisco oDJ inglês Craig
Bartlet ●●●Dani Botelho deu um
upnoAmarynthe.O dermatoNu-

noOzório virou parceiro do spa,
que lança delivery de hidrata-
ções e shiatsu. O plus é amassa-
gem para grávidas que podem
deitar-se de bruços em colchão
especial ●●● Patsy Scarpa pilota
no novo Clube Chocolate, no
Iguatemi, um bar certificado pe-
lo Instituto Biodinâmico, com
quitutes orgânicos ●●● Enquan-
to rola a SPArte, Adriana Duar-
te, a Xiclet, faz umamovimenta-
ção paralela. A agitadora cultu-
ral atua contra o establishment
demaneira bem-humorada. Na
sala de sua casa, reuniu 50 artis-
tas sem galeria, mas com talen-
to, naMarginal SPArte
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Glóriaparatodos(damoda)

Sabeque...

CAUSANDONOGLÓRIA:1.Os francesesGuillaumeSibaudeGregoryBousquet2.MariWeickert3.AntesdeembarcarparaParis –ondemostrará
as jóias de suamãe, Silvia, na casa damarquesa FrançoiseMontaigu – Alexandre Furmanovitch ferve com a fotógrafa Carol Nogueira 4.
Lulu Braga, nova designer de chapéus 5. Eugênia Maia 6.A arquiteta Carol Bueno 7.Paola Orleans e Bragança 8.A estilista Júlia Aguiar

ALôca bateu recorde
de público – 2mil pes-

soas – namaratona de 8 anos da
clássica noite undergoundGrind.
Pombae oDJAndymixamobest
of das 15 horas da festa amanhã
noEmCena, naRádio Eldorado.

Ofortedaestaçãoé‘RetroGla-
mour’,umaversãomodernado
lookdosanos40.Adicaéde
GregoryArlt,maquiadorda
M.A.C.quepintaatrizesdeL.A.
EmtourpelaAméricaLatina,
ensinatruquesdomake:para
peleaveludarusebaseStudio
FixLiquid.Sobrancelhassão
definidaseolhosmarcadospe-
lassombrasShroomeNylon,
rímelZoomLash,delineadore
falsoscílios.Batomvermelho
VivaGlameglossLustreglass.●
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Fala-se de romantismo natu-
ral, fortedesejopeloindie,úni-
co, a valorização do que é hi-
pernatural, a feminilizaçãodo
mundo, divinização do sexo.
Essas são macrotendências
mundiais que pautam e conti-
nuarão pautando consumo.
ParasaberadireçãoqueoBra-
sil temdeseguireoquetemde
produzir,háquepensarnisso.
Pensar grande, como Rony
Rodrigues, 26, e João Paulo
Cavalcanti, 23, que mapeiam
comportamentos que levama
essasconclusões.Aduplaper-
sonifica o conceito do homem
alfa global, megainformado,
culto, prático, que têm uma
unidadeemgostoselin-
guagens que lhes dá
sensibilidade para
captar o zeigest, o in-
consciente coletivo, o
espírito do tempo. Co-
nheci-os no seminário
de Gloria Kalil. E eles
se conheceram num
ponto de ônibus, de-
pois de um show do
Caetano. Ficaram
amigos. Hoje têm a
Box 1834, umaagên-
ciadepesquisadeten-
dências que analisa a
turma dos 18 aos 34, os
centros primários de influên-
cia. Os mais novos aspiram
aos direitos de ir e vir, situa-
ção econômica e status dos
maisvelhos,enquantoosmais
velhos se inspiram nos códi-
gos e linguagens dos mais no-
vos para adaptar seu lifestyle.
Para detectar os gostos des-
saspessoas,RonyeJoãoesta-
beleceramumaempresamun-
dializadadepesquisa – e só is-
so jáé tendência.SãodePorto
Alegre e a ‘Box’, apesar de
também ter nascido na cida-
de, é uma empresa que traba-
lha emplataforma virtual. É o
moderno! Vivi assim durante
doisanosmorandonaFrança,
trabalhando para Vogue e El-
dorado de Barcelona, Ibiza,
Megéve,Londres,deondeesti-
vesse.OsmeninosdaBox,que
não têm cartão, nem site, têm
umgrupode20pessoastraba-
lhando em diferentes cidades
– São Paulo, Porto Alegre,

Shangai, França – para que
possam descobrir o novo e
competir globalmente. Passei
aúltimasemanaconversando
comeles–donossojeitãomun-
dializado,pore-mail,SMS,ce-
lular – para detectar o que o
Brasil temde bompara ofere-
cer em termos de tendência.
Ora, tem o que o mundo todo
inconscientemente quer e
temparaentregar emtempos
pós-materialistas: espiritua-
lismoestáemalta,ahumaniza-
ção,o feitoamão, folk, sobme-
dida.Somos todos iguais, pós-
materilistas conectados por
modismos globais. Trocamos
dinheiroporalgoimaterial,vi-

vemos intensamente
aexpectativa gerada
pelodesejo.“Tucom-
praum iPodde 20gi-
ga, quando tiver o po-
der aquisitivo
equivalente ao va-
lor do iPod, sai o
iPod com foto.
Quando tu jun-
tas uma grani-
nha para com-
prar outra coi-
sa, sai o iPod ví-
deo.Noconsumo
da expectativa, o
produto é cada vez

mais coadjuvante”, diz
Rony. Vale o quão rápido o
produtosedissemina–eoque
obrasileiro, o chinês, o ameri-
cano, qualquer um tem de fa-
zer é descobrir o timing disso
eprovocarumanovavontade.
A ânsia é que gera a felicida-
de.Háumenvolvimentofilosó-
ficonisso.AApple compreen-
debemo ciclo dodesejo enós,
pós-materialistas, somos vi-
ciados no next big thing. Gas-
tamosmais coma imatéria do
quecomamatéria.Essesdese-
jos formatam as macroten-
dências, que geram tendên-
cias e microtendências. As
macro ficam no ar durante
muito tempo. Por exemplo, a
valorização do romantismo.
Umatendênciaquenascedes-
sa macro e tem menor dura-
ção é a revalorização do folk,
que será ainda desdobrada,
porexemplo,namanifestação
do somLo-fi. Voilá.●
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No 830 da 13 deMaio, nos anos
40foierguidaaIgrejaPresbite-
riana Conservadora do Brasil.
Hoje é o lugar do novo Glória,
clube de Francisco Navarette,
ex-Amp, Turco Loco e André
Hidalgo,daSemanadeModa.É
casadedançapara todos ospo-
vos – principalmente da moda.
Abre hoje, projetada por Mar-
celo Rosembaum, que montou
uma cooperativa de estilistas
para dar personalidade ao lu-
gar. Fábia Bercsek desenhou o
tetoeRitaWainervestiuostaff
que temPriscila Depreyere co-
mo hostess. Johny Luxo e Ale-
xandre Herchcovitch chegam
de Orlando, onde apresenta-
ramouniformedoMcDonald’s,
paratocarnoclube.Estarãoto-
dasassextas.Musadoestilista,
GeanineMarques articula com
GeorgeFreireumprojetodepo-
cket shows. “Quero que o Gló-
ria seja umBaretto jovem”, diz
André. Jovem e damoda. ●

Look retro-glam:manifestação de romantismo

92,9 Royal

Umaagênciapara
quemtemde18a34

Baretto:3896-4000.CasadoSaber: 3255-8900. IzabelEsteves: 3841-4380.Disco: 3078-0404.Clube
Chocolate: 3032-8763.Xiclet: FradiqueCoutinho, 1.855.M.A.C.:0800-2828998.Glória: 3287-3700

ChrisMello ● chris.mello@grupoestado.com.br
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