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vestido Marc Jacobs, saia acervo VIVIENNE WESTWOOD ANGLOMANIA + MELISSA TEMPTATION
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editor sergio amaral
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assistente leif Westerstahl Magalhães

trataMento de iMaGeM rubia aoki 
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ProJeto GráFico Pedro inoue

Produção GráFica sergio leite
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colaBoradores

andré rodrigues, andrea Fulerton, cheryl Konteh,  

daniel Japiassu, duda Porto de souza, earl simms,  

eamonn hughes, Gary Gill, Kenny campbell, hermano silva, 

irena rogers, Julie Jacobs, lars h., lucas liedke,  

luciana Mattiussi, Marcio Madeira, Marilia rubio, Marcelo Gleiser, 

Michael labica, neil stuart, Pedro Ferraro, ronald Villardo, 

romeu silveira, sandrine dulermo, trish lomax  

e Vanessa da silva.  

Melissa

edson Matsuo, Fernando serrudo da silva, Francyne dagostini, 

Karina rechenmacher, luciana carboni ceccon,  

Paulo Pedó Filho e raquel Metz scherer

Melissa fala do tempo nesta coleção de inverno 2011. Trata-se de 

uma questão premente nos dias de hoje. Independente da idade, como 

aproveitar melhor seu tempo faz parte da agenda de todos. Ou seja: 

uma discussão global, multicultural, multiétnica. Envolve valores como 

diversão, tecnologia, contemporaneidade. Então tem tudo a ver com 

Melissa. É tudo nosso.

Antecipamos o que consumidoras do mundo todo vão querer usar  

e estamos sempre em sintonia com a contemporaneidade. Em alemão, 

a expressão ZEITGEIST significa espírito de época, espírito do tempo. 

O Zeitgeist significa, portanto, o conjunto do clima cultural do mundo, 

um recorte no tempo. O Zeitgeist significa estar em sintonia com  

o tempo em que vivemos.

Com as facilidades de comunicação hoje, claro que tem gente que 

gosta de ficar conectada direto _Twitter, Tumblr, Facebook, email, 

Orkut, blog, msn, bbm, sms, celular. De existir aceleradamente. Tem 

gente que prefere um banho de cachoeira, ler um livro, fazer uma coisa 

de cada vez. Quem está certo?

Bem, o tempo é algo muito pessoal, e cada um tem seu ritmo, que 

precisa ser respeitado. Qual o tempo de Melissa? Todos.

Nesta edição de sua Plastic Dreams, que aprofunda o tema de 

inverno 2011, Time Code, falamos de tudo isso _de um jeito Melissa, 

claro. Tratamos de futurismo, nostalgia, vintage. De quem antecipou 

sua época, de clássicos e de produtos culturais absolutamente 

atemporais. Tão bons que assim vão permanecer pra sempre.  

Como a sua Melissa. 

Assim, desafiamos nossas leitoras e leitores a aproveitar o hoje,  

a aproveitar a vida. Porque ela pode durar cada vez mais, mas uma 

coisa é certa: que passa rápido, lá isso passa.

APROVEITAR O TEMPO / PROLONGAR O TEMPO / 
PRORROGAR O TEMPO / VER O TEMPO PASSAR / 
HOJE ONTEM AMANHÃ QUANDO SEMPRE PRA SEMPRE 
NUNCA TALVEZ AGORA JÁ / TIME IS MONEY / TIME IS 
HONEY / fREE TIME / TEMPO LIVRE / O TEMPO É HOJE /  
O TEMPO É O AGORA: MELISSA TIME CODE.

No alto, palácio em Delhi; ao centro, jardim de pedras em Shanghai; acima, 
construção a 3.500 m de altitude, no Butão; à dir., a Diretora de Redação junto 
ao rio que banha Punacka, na viagem de pesquisa em dezembro de 2009
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Conheça o time desta quinta e deliCiosa 
edição da sua Plastic Dreams, um megamix de 
gente do passado, presente e futuro de melissa!      

LARS H. São do fotógrafo dinamarquês as imagens 

do ensaio "Girl on Film", em que o trabalho de pós-

produção cria uma série de replicantes da modelo 

Agnes B. Lars ainda morava em Copenhague quando 

deu uma entrevista para um canal de televisão local 

dizendo que em dez anos se via fotografando para a 

revista “Vogue”. O tempo ia passando e seus colegas 

adoravam tirar um sarro dele, lembrando-o dos anos 

que restavam para o tal feito. Lars virou colaborador 

de revistas importantes como “Arena” e “Esquire”. Um 

ano antes do que havia imaginado, em 2009, chegou 

a oportunidade de publicar na “Vogue” britânica. 

Missão cumprida, sonho realizado, agora Lars sonha 

mais além. Neste ano uma das suas metas é trabalhar 

mais com vídeos, linguagem sobre a qual já vem 

experimentando há algum tempo, mas que só agora 

ele promete revelar para o público.

KENNY CAMPBELL Coisa rara em Londres, o beauty-

artist Kenny Campbell é um legítimo londrino, nascido e 

crescido na capital do Reino Unido. Passou 20 dos seus 30 

anos de carreira em Paris e tem um currículo invejável. 

Além de inúmeras semanas de moda, trabalhou anos com 

os top fotógrafos Jean-Baptiste Mondino e Paolo Roversi. 

Famoso por entregar qualidade com agilidade, fez bonito 

no ensaio da capa desta edição, assinando a beleza de 

Alice Dellal. Fora dos sets, Kenny faz um trabalho mais 

personalizado com suas clientes, como a atriz Tilda 

Swinton, e ainda cuida de um site de entrevistas on-line e 

editoriais de moda, o KCTV (kctv.co.uk).             

textos HERMANo SiLvA

MARCELo gLEiSER Em uma edição dedicada 

ao tema tempo, nada como um especialista para 

falar sobre o assunto. Foi uma honra para Plastic 

Dreams poder contar com o físico carioca Marcelo 

Gleiser na edição. Professor de Física e Astronomia 

no Dartmouth College, nos EUA, é famoso por tornar 

mais acessíveis e palatáveis conceitos da física. Já teve 

um quadro no “Fantástico” e coluna no jornal Folha 

de S.Paulo, tem mais de oito livros publicados no 

Brasil, o mais recente deles “Criação Imperfeita”, em 

que desmonta o mito de que a natureza é regida pela 

perfeição. Em sua entrevista, ele mostra como a física 

enxerga o tempo hoje.
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JAMES DiMMoCK O fotógrafo 

britânico  ainda estava na faculdade 

quando comprou sua primeira câmera 

fotográfica. Usou um dos seus primeiros 

rolos de filme para fazer retratos de uma 

menina punk. “Ela era linda”, conta. Não 

foi então muito complicada para ele a 

missão de fazer o ensaio da capa, com 

Vivienne Westwood e a modelo Alice 

Dellal. Durante a sessão ficou evidente  

seu jeito de trabalhar, ágil e rápido, para 

ninguém perder o pique. Sua experiência 

vem de quem frequentou a escola do 

superfotógrafo inglês Nick Knight. 

Atualmente divide seu tempo entre Londres 

e NY, fazendo de fotos esportivas a retratos 

de personalidades da música e do cinema. 

gARY giLL Tal mãe, tal filho, este hair-

stylist inglês decidiu seguir os passos da 

mãe, cabeleireira, aos 17 anos. Especialista 

em grooming masculino, ele também arrasa 

quando penteia mulheres. “Tenho um prazer 

imenso em fazer o cabelo de pessoas normais, 

é uma sensação ótima fazer alguém se sentir 

bem”, conta. “Gostaria de ter penteado Elvis 

Presley e Marilyn Monroe”, suspira. Suas 

referências são quase sempre retrô. Nesta 

edição, é dele o look anos 1970 do ensaio do 

fotógrafo Lars H., trabalhando volumes com 

frisados e dando uma discreta tonalizada de 

azul para conseguir um ar contemporâneo.

EAMoNN HUgHES
Formado em artes plásticas, 

o hair-stylist teve uma breve 

carreira como escultor e não 

demorou para entender que é 

um artista do visagismo. Seu 

tutor foi o prestigiado Sam 

McKnight, com quem coassina 

trabalhos importantes, como 

o polêmico look de Lady 

Gaga com o vestido de carne, 

cuidando da peruca tingida de 

cores diferentes e também do 

“chapéu” de carne da artista. 

Em Plastic Dreams pela 

segunda vez, trabalhou em 

"Punk Generation", alinhando 

o penteado da musa Alice 

Dellal. E arrasou!

vANESSA DA SiLvA O traço feminino desta artista paulistana 

radicada há mais de dez anos em Londres enriquece esta edição da 

revista, com “Caleidoscópio”, uma série de dez páginas com peças 

da nova coleção de Melissa lindamente ilustradas. “Pensei em 

lenços como os da Hermés e tudo mais o que remetesse ao universo 

feminino e ao tempo: jóias, perfumes, ampulhetas, relógios, laços, 

batons etc.”, explica Vanessa. Além de colaborar com nomes e marcas 

importantes do Planeta Fashion, como Basso&Brooke, Issa e Ted 

Baker, ela tem sua própria marca de roupas que aos poucos ganha 

o merecido destaque em solo inglês. Sua primeira coleção foi parar 

na poderosa Selfridges, em um evento que homenageou o Brasil 

em 2005, e em 2009, Vanessa desenvolveu uma coleção exclusiva 

para a TopShop, uma das mais importantes redes de fast-fashion na 

Inglaterra. Hoje suas roupas estampadíssimas podem ser encontradas 

em multimarcas do Japão, Austrália, Dubai e Londres. E o Brasil, 

Vanessa? “Por enquanto ainda não aconteceu, mas é um sonho”, 

torce. Confira mais do incrível trabalho dela no vanessadasilva.com.

Sintonia 
Perfeita

CHERYL KoNTEH Quando era criança em 

Manchester, Cheryl testemunhava todos os dias algo que 

iria determinar a sua carreira para sempre: a imagem 

da sua mãe se arrumando antes de sair de casa. “Ela 

tinha um estilo fantástico e fazia combinações com as 

suas roupas que eu achava incríveis”, relembra. Hoje é 

conhecida em Londres por ser uma stylist de celebridades 

_salvando muitas delas, aliás, de desastres no tapete 

vermelho. Quando se veste para o dia-a-dia não resiste 

a uma calça jeans básica combinada com uma jaqueta 

Balenciaga ou _por que não?_ um vestido Alexander 

McQueen, duas de suas marcas favoritas. O fato é que o 

seu jeito “British cool” de ser se reflete em tudo o que faz. 

Até mesmo nas horas vagas, dedicando-se à leitura de 

muitos e muitos livros, uma inspiração segundo ela.
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No alto, as neves eternas do monte Everest, na cordilheira do 
Himalaia, porta de entrada para o Butão, onde os dzongs (mix de 
monastério e fortaleza militar) são modelos de arquitetura para 
todo o país (aqui à esq., o de Punacka, maior de todos, de 1637); 
acima, vista noturna de Shanghai, e no detalhe (à dir.), a Melissa 
Ultragirl Bolinhas, com efeito de moletom vintage

“Há uma especial providência na queda de um pardal. 

Se há de ser agora, não será depois; se não for depois, 

há de ser agora; se não for agora, há de ser, todavia. Estar 

pronto é tudo. Uma vez que ninguém sabe o que virá, que

importa que seja logo? Assim seja!”

"Hamlet", ato 5, cena 2. William Shakespeare

O tema tempo é o mais abstrato com 
que Melissa já trabalhou. E as equipes de 
criação e de marketing aceitaram o desafio 
justamente pela força e pela verdade de seu 
significado. A moda e o design ajudam a 
definir, contextualizar e explicar em que tempo 
estamos. Desde os anos 1990, por exemplo, os 
estilistas vem remixando e reeditando silhuetas 
e formas das décadas do século 20 (o que se 
convencionou chamar de revivalismo). Porém, 
com materiais do hoje, graças à tecnologia. 
O mesmo vale para o design. E, portanto, 
para Melissa. Qual é o tempo para Melissa? O 
tempo de Melissa são todos. Assim, em lugar 
de trabalharmos com conceitos paradoxais, 
lidamos com ideias complementares. Passado 
+ presente; presente + futuro; velho + novo; 
antiguidade + modernidade; velocidade + 
calma. Somos 24/7, 365/365. 

O tempo é um conceito abstrato. Relativo. 
Político até. Podemos materializar suas ações 
em reações químicas, como a oxidação. Nas 
cidades, na arquitetura. No mobiliário, nas 
antiguidades e nos clássicos. Na moda, também 
no vintage e no retrô. Em humanos, na velhice, 
com suas rugas e marcas.

Porém Melissa quer, como sempre, olhar para 

frente. Então para decupar o tema, focamos 
as viagens de pesquisa em três lugares com 
tempos, ritmos e velocidades completamente 
distintos: Shanghai, Delhi e Butão, reforçando 
oposições e comparações entre os três destinos. 

Em Shanghai, a percepção do tempo é 
futurista. Em Delhi, de caos, no Butão, de paz.

Shangai, metrópole de 20 milhões de 
habitantes, a que mais cresce na terceira 
economia do mundo, materializa o “futuro” que 
vimos em filmes de ficção científica.

Delhi, com 13 milhões de habitantes, no 
ano que vem terá o quinto maior aeroporto do 
mundo. A cidade se divide entre Old Delhi e 
New Delhi. A primeira, com ruínas milenares 
de templos, mesquitas, minaretes e tumbas 
construídas nos séculos 15 e 16. A segunda, 
erigida pelos ingleses, ostenta um luxo 
colonialista. Delhi é uma cidade tensa porque 
todo mundo está estressado correndo atrás de 
algo. Para começar, de seu próprio espaço nas 
avenidas cheias de carros, caminhões, motos e 
tuc-tucs. Depois, de dinheiro.  

Butão, o pequeno país sanduichado entre a 
India e a China (Nepal), com 900 mil habitantes, 
esteve completamente fechado ao mundo até 
1974, e de fato parece congelado no tempo.  

para pESQUISar a nova colEção tImE codE, a EQUIpE dE 
mElISSa vIajoU para longE: chIna (ShanghaI), índIa E bUtão.

O destino mais inspirador da viagem de 
pesquisa da Melissa foi o Butão, pequeno 
país budista entre a China e a Índia, onde 
o governo valoriza a felicidade, um melhor 

aproveitamento do tempo e onde existe 
apenas um 'sinal' de trânsito, com um 
guarda controlando o tráfego (abaixo)

No detalhe, a Melissa Making, 
peça de design futurista e 
minimal da coleção Time 

Code; na foto logo 
abaixo, as ruínas 

da tumba de 
Humayun, em 

Delhi (India), 
datada do 

século 14

feitiço   
do tempo

texto ErIkA PAlOMINO | fotos MArIlIA rUBIO

Acima, leque de penas de pavão, visto em Delhi, e a atriz kirsten Dunst 
no filme "Maria Antonieta", de Sofia Coppola; à esq., Melissa Temptation 
Degradê, com aspecto gasto/ oxidado, e Brad Pitt em "O Estranho Caso 
de Benjamin Button", em que um homem nasce velho e vai remoçando
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No alto, à esq., 
fi bras vegetais 
em fábrica de 
papel artesanal 
no Butão, mesmo 
país onde a 
equipe da 
Melissa visitou 
uma tecelagem 
(acima); à 
dir., a famosa 
cadeira Thonet, 
cuja trama de 
palha serviu de 
inspiração para a 
Melissa Enjoying 
(no detalhe)

São cidades, vilarejos e plantações de arroz onde 
o tempo parece não passar, regidos pela busca 
da felicidade, pela luz do dia (ainda é uma 
nação eminentemente agrícola) e pelo budismo.

Enquanto isso, na coleção, o passado 
nostálgico é relembrado em arquétipos vintage, 
na delicadeza dos laços dos anos 50 (a Melissa 
Wanting), no acabamento natural dos tramados 
dos anos 70 (a Loving), nos moletons desgastados 
dos anos 80 (a Ultra Bolinhas, com deliciosa 
textura de moletom gasto) e nas fábulas de 
infância (Ultra + Alice). 

Na moda e no comportamento atual, vemos 
como tendência a criatividade consciente, que 
nesta coleção aparece em junções interessantes 
de materiais como o plástico, veludo, metais, 
pelúcias e tramas, valorizando texturas 

diferenciadas (como no bubble do tênis Polibolha), além do 
“corujismo”, que aparece como algo cool traduzindo a busca pela 
sabedoria, aplicada na renovação da bem-sucedida Melissa Lua.

A coleção Melissa Time Code traz o futuro por meio de formas 
simples (na Melissa Believing, com vazado e salto diferenciados)
e minimalistas (na Melissa Making), além de explorar o arrojado 
conceito de design “malfato” (intencionalmente inacabado e 
mutante, nas renovações de cartela da Melissa + Gaetano Pesce 
& na Melissa Temptation Degradê, com aspecto oxidado, gasto) 
e os ícones do tempo (Melissa Dreaming, com aplique de laço 
inspirado nas antigas ampulhetas).

Em termos de cores, destacam-se o nude, batizado de Bege 
Ampulheta; o Vermelho Cuco, que traduz a intensidade do 
tempo e a força que ele exerce na vida das pessoas. O Borgonha 
Saudade, por fazer alusão à saudade de tempos passados, não 
exprime um sentimento triste, mas docemente nostálgico. O 
Azul Infi nito representa o tempo em sua intangibilidade.

Acima, vitrine da Jeff rey's, em NY; à esquerda, a 
ampulheta, um dos mais antigos medidores da 
passagem de tempo, referência para a Melissa 
Dreaming (no detalhe); à dir., baú envelhecido 
visto em Punacka, no Butão, e o famoso relógio 
derretido do surrealista Salvador Dalí

Abaixo, placa de velocidade das obras de expansão 
do metrô de Delhi, na Índia; acima, butanês joga 
dardos, uma das atividades de lazer dos jovens; ao 
lado, um alvo; no alto, à direita, andaimes na Cidade 
Velha, distrito de Shanghai 

Abaixo, da esq. para a dir., butanês com roupagem rockabilly por baixo 
do Gô, vestimenta tradicional masculina, e a Melissa kissing; crianças em 
templo budista; look retrô do inverno 2011 da louis Vuitton e a Melissa Talking
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física 
para poetas

texto Noelly Russo 

O prOfessOr brasileirO MarcelO Gleiser explica que O teMpO é uMa Medida 
de Mudança e que, aO cOntráriO dO que pensaMOs, a tendência da terra é  
a de Girar Mais devaGar; e acha que pOdereMOs, uM dia, viajar pelO futurO.

consegue, como poucos, dividi-lo de maneira primorosa para 
dar conta de todos os seus projetos e atividades (incluindo 
desfilar pela Unidos da Tijuca no Carnaval de 2004). 

Nesta entrevista, ele troca uma ideia com a gente, 
deixando uma supervontade de quero mais! 

plastic Dreams - o que é tempo para a física? 
marcelo Gleiser - O tempo é uma medida de 

mudança, algo que usamos para poder descrever o que 
ocorre na natureza. Se nada muda, o tempo se  
 faz desnecessário.

plastic - Quais são as principais descobertas 
científicas relacionadas à percepção do tempo e como elas 
impactaram a vida da gente?

marcelo - Nossa noção da passagem do tempo depende 
de nossa percepção do mundo externo; vemos as coisas 
mudando, vemos nós mesmos mudando. 

A marcação do tempo foi tradicionalmente feita 
pela astronomia por um longo período. Os astrônomos 
observavam a rotação da Terra e a posição do Sol no céu. 
A partir da comparação entre os dois astros, surgiram os 
primeiros "relógios" de Sol. 

Hoje, na ciência, já não usamos a astronomia para 
descrever o tempo, mas transições que ocorrem no nível 
atômico, em particular no átomo do elemento Césio. 

No dia-a-dia, nossa percepção do tempo continua ligada 
ao movimento de rotação da Terra, Ainda nos orientamos 
pelo ciclo que alterna o dia e a noite.

plastic - o tempo está passando mais rápido?
marcelo - Muita gente acha que o tempo está passando 

mais depressa. Isso não é verdade; ao contrário, a tendência 
da Terra é de girar mais devagar, e dos dias e noites 
aumentarem. Mas esse tipo de mudança é tão lento que não 
percebemos. A percepção do tempo que mais importa é a 
psicológica; e quanto mais ocupados estamos, mais parece 
que o tempo passa rápido; e quanto mais velhos também...

plastic - Qual é a principal teoria sobre o tempo em 
discussão atualmente? 

marcelo - O tempo continua sendo uma medida 
de transformação. Há correções feitas à percepção do 
tempo comum a partir da Teoria da Relatividade. Segundo 
esta, nossa percepção do tempo depende de como nos 
movemos no espaço; alguém passando por você a uma certa 
velocidade poderá discordar sobre detalhes de dois eventos. 
Se para você eles são simultâneos, para essa pessoa podem 
não ser. Einstein mostrou que o tempo é relativo no sentido 
de que duas pessoas em movimento podem discordar sobre 
quando dois eventos ocorrem. Sua teoria mostra como 
comparar essas medidas para evitar transtornos e confusões. 
A gravidade também pode afetar a passagem do tempo. No 
Sol, o pêndulo de um relógio bateria mais devagar do que na 
Terra. E, às margens de um buraco negro, ele poderia parar.

plastic - a tecnologia está alterando a percepção do 
tempo? Quanto ela ainda vai nos impactar nesse sentido?

marcelo - Acho que esse tipo de percepção temporal 
psicológica é muito subjetivo; cada pessoa tem sua rotina 
e sua percepção. Mas estamos todos ligados ao tempo 
"terrestre", ao fato de que o dia tem (quase) 24 horas 
independente de como percebemos a sua passagem. 

plastic - será possível viajar no tempo algum dia?
marcelo - Talvez para o futuro sim, pois basta que 

consigamos viajar perto da velocidade luz por um tempo; 
quando voltarmos, teremos experimentado menos tempo 
do que as pessoas que não nos acompanharam e, com isso, 
viajamos para o futuro. Para o passado, já não será possível, 
pois essa hipótese viola as leis da física conhecidas hoje.

plastic - para quando você viajaria e por quê?
marcelo - Iria ao futuro, adoraria ver meus  

filhos e seus filhos, a continuação da  minha história.
plastic - como você divide seu tempo?
marcelo - Com cuidado para dar tempo de fazer tudo!

Ele queria ser músico, acabou passando no vestibular 
para química e no meio do caminho decidiu que gostaria de 
passar seu tempo neste planeta como físico.

Marcelo Gleiser é um dos acadêmicos mais respeitados 
em atuação, um dos professores veteranos da Universidade 
de Dartmouth (EUA), onde leciona física e astronomia. 

Muito diferente do louquinho Sheldon Cooper do seriado 
“The Big Bang Theory”, Marcelo acredita que qualquer 
mortal é capaz de aprender e entender a física. Por isso, 
já escreveu para o jornal “Folha de S.Paulo”, apresentou 
notícias científicas para o programa “Fantástico” e foi 
consultor do diretor brasileiro Cacá Diegues no longa “O 
Maior Amor do Mundo” (2006).

Sua aula mais famosa em Dartmouth se chama "Física 
para Poetas". A maior parte dos alunos nesta disciplina não 
estuda física nem a entende, mas ama a aula que mistura 
história da ciência e dos cientistas a fundamentos da física. 
A ciência para ele é sinônimo de libertação, na medida que 
permite que as pessoas percam o medo do desconhecido. 

Autor de oito livros e três coletâneas de artigos, sua obra 
“A Dança do Universo” (1997) fala da origem do universo sob 
o ponto de vista da religião e da ciência. O livro virou peça e 
ainda ganhou um Jabuti. Sua última publicação é "Criação 
Imperfeita: Cosmo, Vida e o Código Oculto da Natureza".

Tempo é um dos temas recorrentes nos estudos de 
Marcelo Gleiser. Talvez por conhecer tanto do assunto, ele 
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A aurora boreal sobre uma 
cordilheira no Alasca em 
uma madrugada de inverno



CALEIDO SCÓPIO









MELISSA HAVING
MELISSA HAVING TRICOT 

* Alguns produtos podem sofrer distorção de cores ou não serem disponibilizados para comercialização.

ilustrações VANESSA DA SILVA

MELISSA MESH PUMP + JEAN PAUL GAULTIER

MELISSA BELIEVING

MELISSA SNAKE + ANIMALE

MELISSA MAKING

MELISSA LOVING

MELISSA ULTRAGIRL

VIVIENNE WESTWOOD ANGLOMANIA + MELISSA SKYSCRAPER

MELISSA ENJOYING

MELISSA FEELING

MELISSA KISSING

MELISSA DREAMING

MELISSA TALKING

MELISSA WANTING

MELISSA THINKING

MELISSA LIKING

MELISSA ARANHA QUADRADA
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Sagitário
Tempestade

Mudança

2011 é ano de mudança. 
Depois de alguns 
planos realizados é 
hora de buscar por 
outros. Atenção a 
dois eclipses: o 
de junho levará 
embora o que não 
serve mais. O 
de novembro 
traz boas 

novidades. 
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Leão
Lara Croft
Dinheiro

Esbanjadoras por 
natureza, as leoninas 
vão se sentir 
poderosas como a 
herdeira do game e 
do fi lme. O universo 
será generoso com 
elas na questão 
dinheiro. Elas também 
vão poder contar com 
diversas oportunidades de viajar 
para outros países. E até os estudos 
estão em alta para essas meninas. 
Ou seja, leoninas, nada a reclamar 
deste ano! Aproveite este tempo 
de boa sorte.

Escorpião
Mulher Gato

Romance

Sempre apaixonadas, as 
escorpianas têm a promessa 

de CASAMENTO para 2011. E o 
restante (quem se importa??) 
também vai muito bem: 2011 
será light, quer dizer, ótimo 
para fi car muito em forma 
(de bonita e de saudável); 
vai haver tanto trabalho 
que você provavelmente 
vai precisar contratar um 
assistente.

SUPERPODERES
PARA 2011 

texto NOELLY RUSSO

Tempo é tudo na vida da astróloga Susan 
Miller, criadora do site Astrology Zone, 
entre os mais acessados no mundo quando o 
assunto é astrologia. Nova-iorquina e mãe de 
duas garotas, ela é virginiana (explicado amor 
ao detalhe e a "leve" obsessão com perfeição), 
com ascendente em Gêmeos (explicado o 
interesse em mídias, em escrever e gostar de 
descobrir coisas novas).  

"O ano de 2010 foi realmente um pouco 
difícil para a maior parte das pessoas, 
especialmente para os arianos, cancerianos 
e capricornianos, mas 2011 vai ser bem mais 
leve", explica. "No ano passado havia uma 
formação rara no céu, que causou a confusão. 
Saturno, Plutão, Urano e Júpiter formaram 
uma cruz e um 'brigou' com o outro. Esse 
padrão está se dissolvendo, ainda bem. Isso 
vai deixar as coisas mais leves."

Susan fala sobre como se tornou uma das 
astrólogas mais pop do globo e revela o que 
há de melhor no céu para os signos em 2011. 
Com base em suas previsões, elegemos uma 
super-heroína para você se inspirar e viver o 
ano ao máximo. Feliz Ano Novo!

PLASTIC DREAMS - Como você relaciona 
tempo e astrologia?

SUSAN MILLER - O tempo é precioso. É 
nosso único recurso fi nito. Dá para ganhar mais 
dinheiro, mas nunca mais tempo. Por isso amo 
a astrologia: ela ensina a usá-lo bem. Sempre 
penso que há janelas de tempo, períodos em que 
devemos nos dedicar a determinados assuntos. 
Cada dia é uma jóia, e devemos apreciá-lo pelo 

que ele nos oferece. A astrologia ajuda 
a perceber o que cada momento tem 
de especial. 

A astrologia não trata do tempo 
futuro. O destino não nos força a 
fazer nada. A astrologia ajuda 
você a avaliar suas opções e 
suas oportunidades. Gosto 
de pensar que a astrologia 
ajuda você a avaliar seus 
dons e a usar bem o 
tempo a seu favor.

PLASTIC - Quando 
você começou a 
se interessar por 
astrologia?

SUSAN - Antes 
mesmo de eu 
nascer... Minha 
mãe e minha 
tia decidiram 
estudar astrologia 
quando minha 
mãe foi para NY.

Era algo 
em comum que 
mantinha as duas 
unidas. Minha mãe só 
concordou em se mudar 
para NY para agradar 
minha tia. Eu nasci dez anos 
de estudo depois. Eu e minha 
irmã crescemos em contato 
com astrologia. Mas fui eu 

GURU DE MILHÕES DE GAROTAS NO PLANETA, A ASTRÓLOGA 
AMERICANA SUSAN MILLER CONTA POR QUE ESTE ANO SERÁ 
MELHOR DO QUE 2010; DESCUBRA SUA FORÇA E ARRASE!

Virgem
Mulher Invisível

Equilibrar

As virginianas passaram 
alguns perrengues desde 
2007. O dinheiro pode ter 
fi cado curto e os projetos 
demoraram para engrenar. 
Passou! 2011 é a hora das 
virginianas aparecerem. O 
ano promete mais dinheiro e 
relacionamentos deliciosos. 
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Capricórnio
Lois Lane
Carreira 
nova 

Capricornianas, 
como Lois Lane, 
não precisam de 
poderes. São por 
si. O ano promete 
boas novas na 
carreira. Mudanças 
animadoras e 
surpreendentes.
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Câncer
Hermione
Trabalho

Seu mote em
2011: primeiro a 
obrigação, depois a 
diversão. Desde 1999, 
o universo não se 
organiza tão a seu favor 
para melhorar a sua 
carreira. Oportunidades 
de ganhar dinheiro 
aparecerão de 
fontes diferentes 
das que você 
está acostumada. 
Aproveite! A 
diversão também está  
garantida.
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Aquário
Princesa Lea 
Conquista

Os últimos anos deixaram 
você cheia de planos 
que não deram certo 
principalmente porque na 
hora H faltou grana. Era 
uma combinação chata de 
Urano (que traz surpresas) 
com Saturno (que fez você 
gastar com outros). A fi la 
andou e 2011 vai ser bem 
mais tranquilo. É hora de ir 
atrás dos seus planos com 
vontade. Uma casa nova e 
oportunidades de ganhar 
dinheiro com imóveis são  
possibilidades para o ano.

Peixes
Claire, de "Heroes"
Volta por cima

Nenhum outro signo passou a 
fase chatinha que as piscianas 
encararam. Sobreviventes, elas não 
quebraram com Saturno (planeta da 
responsabilidade) em oposição 
direta a seu signo. Finalmente, 
essa fase terminou e 2011 
promete ser cheio de 
boas surpresas e novas 
oportunidades. O 
mais importante é 
que as sensíveis 
piscianas vão 
poder relaxar e 
levar tudo com 
leveza.

Áries
Mulher Maravilha
UHU!!!!!!

2010 não foi fácil. 
Ainda bem que acabou, porque 
mesmo guerreiras como as 
arianas passaram maus bocados. 
2011 promete trazer muitas 

oportunidades: mudança de 
casa, novo emprego e mais 

dinheiro estão em seu 
caminho. Só segure a 

ansiedade, lembre-se 
que pedir é melhor 

do que mandar. 
Atenção ao 

eclipse de 
julho. Ele 
ainda 
pode 
trazer 
algumas 
chatices.

quem virou astróloga. Levei mais de 
um ano literalmente implorando para 
que minha mãe me ensinasse. Foi uma 
batalha duríssima...

PLASTIC - Quando foi isso?
SUSAN - Mais ou menos aos 15 

anos. Eu nasci com um problema 
grave em minha perna. Sentia 
dores terríveis e tinha ataques 
que me mantinham de cama e 
fora da escola. Minha mãe dizia 
que meu mapa astral mostrava 
que o problema seria resolvido 
quando eu fi zesse 14 anos. Bem, 
ironicamente, poucos meses antes 
de eu completá-los, sofri uma crise 
gravíssima, que colocou minha 
vida em risco. Passei por diversas 
cirurgias, fi z enxertos de pele 
terrivelmente doloridos e tive de fi car 
internada por um ano. Meus médicos 
salvaram minha vida, mas nesse 
processo acabei paralisada do joelho 
para baixo. Tive de passar por três 
anos de fi sioterapia intensiva. Não 
pude frequentar o colegial. Decidi 
aprender astrologia para encontrar 
eu mesma em meu mapa a resposta 
que eu procurava, a de uma eventual 
cura. Acho que é por isso que, até hoje, 
escrevo textos tão longos no Astrology 
Zone. Penso nas pessoas que buscam 
alguma resposta e me coloco no lugar 
delas. Tento ser positiva sempre, 
porque essa é minha experiência 
com astrologia e com o tempo. O tempo 
cria novas oportunidades, portanto 
ele está sempre a nosso favor. 
Se soubermos como usá-lo. Quero 
acreditar que ajudo um pouco 
as pessoas nessa tarefa. 

trazer 
algumas 
chatices.

Touro
Viúva Negra
Coisas boas da vida

As taurinas estão entre 
as queridinhas dos astros 

em 2011. Graças a uma 
nova habilidade: a de 
se adaptar a novas 
oportunidades. 
Estarão com um 

excelente radar 
para descobrir 
novas fontes 

de renda.
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Gêmeos
Jane Gray/
Fênix
Amizade

Tagarelas, as geminianas 
vão fazer algo de que 
gostam muito: conhecer 
pessoas. Essa será 
a grande fonte de 
novidades do ano, e com 
elas virão muitas boas 
oportunidades. O primeiro 
semestre promete ser bom 
para investir na carreira, 
mas atenção porque 
você pode fi car sem uma 
importante fonte de renda 
com que você sempre 
contou. Nada de gastar 
à toa.

Libra
Batgirl
Reinvenção

Desde a entrada de Saturno em seu 
signo, você está sentindo o peso de mais 
responsabilidades. Nada que você não dê 
conta. 2011 é o ano de aprender a assumir 
novas funções e novas atitudes na vida, são 
mudanças que virão para fi car e deixá-la  
mais confi ante em você. É um momento 
para se redescobrir a criar uma nova 
postura diante do mundo: a de defi nir 
sem hesitação o que é melhor para você. 



30 31

texto LUCIANA MATTIUSSI

corra 
moda 
corra
TSUNAMI FAST-FASHION ARREBATA GRANDES 
MAGAZINES NO BRASIL, DEMOCRATIZANDO 
ACESSO ÀS CRIAÇÕES DE ESTILISTAS 
RENOMADOS COM PREÇOS SUPERAMIGOS.

Consagrado na Europa e nos EUA, o movimento fast-fashion 
acelera no Brasil, conquistando cada vez mais espaço nas araras e 
nos armários. 

Hoje não é mais preciso gastar quantias astronômicas para 
desfilar por aí com uma criação assinada. O fast-fashion torna 
o acesso ao design de moda mais inclusivo e a cada temporada 
ganha mais adeptos.  

Mas, afinal, o que exatamente significa fast-fashion? Em poucas 
palavras: levar moda a todos de maneira rápida e democrática. 
Não confunda com cópias para quem não pode comprar os 
originais. “O fast-fashion não é um negócio de copiadoras e nem 
um modelo de produção para segmentos de baixo escalão. A 
velocidade é apenas um dos vários elementos de sucesso, porque, 
acima de tudo, o que determina o êxito é a gerência da cadeia de 
criatividade”, comenta Enrico Cietta, economista e consultor de 
moda italiano e autor do livro “A Revolução do Fast-Fashion”. 

Sinônimos de fast-fashion com qualidade e originalidade, a 
inglesa TopShop (que prometeu para este primeiro semestre a 
inauguração em São Paulo de sua primeira loja brasileira) e a 
sueca H&M apostam em parcerias de peso para conquistar cada 
vez mais consumidores. E a jogada tem dado mais do que certo. 
As coleções assinadas pela top Kate Moss para a TopShop batem 
recordes de vendas, enquanto a concorrência populariza ícones 
do consumo de luxo como Karl Lagerfeld, Lanvin, Roberto Cavalli, 
Stella McCartney e Viktor & Rolf. 

A coleção feita pelo kaiser da Chanel em 2004 levou menos de 
uma hora para se esgotar nas lojas da H&M. A espanhola Zara, 
que está presente no Brasil, é outro importante nome do ramo. 

Por aqui, o conceito ainda não tem tanta 
força como na Europa e nos EUA, mas ao 
que tudo indica é questão de tempo. “O 
fast-fashion no Brasil é recente, mas com 
a internacionalização da moda brasileira 
o modelo no país vem se aprimorando e se 
tornando cada vez mais importante”, fala 
Cietta. C&A, Renner e Riachuelo estão aí para 
comprovar o que o autor italiano diz. 

“O consumidor hoje está mais exigente, ele não 
quer só comprar. Ele quer receber informação 
de moda”, garante Marcella Martins de Carvalho 
–gerente de marketing da Riachuelo–, 
justificando o alto investimento no conceito. 
A evolução da classe C aparece como outra 
importante causa para a aposta no fast-fashion. 
“Por causa da internet, da informação rápida, 
as classes A, B e C hoje em dia têm gostos e 
desejos parecidos, o que os diferencia é o poder 
aquisitivo”, comenta a gerente.

O sucesso da coleção Rio de Janeiro, de Oskar 
Metsavaht para Riachuelo, mostra que ela está 
certa. “A resposta do público superou qualquer 
expectativa e tivemos que repor a produção para 
dar conta”, diz Marcella, que atribui o sucesso “à 
liberdade que os estilistas têm”. “Eles têm 100% 
de controle sobre a coleção”.

Em abril, a Riachuelo recebe as peças 

Acima, Ana Beatriz Barros em look 
de Amir Slama para C&A; à dir., look 
da coleção de Oskar Metsavaht 
para a Riachuelo

Acima, inauguração 
da H&M em Hong 
Kong; à direita, 
Kate Moss para 
a TopShop e a 
campanha 
da Lanvin 
para H&M assinadas por Cris Barros. Um mês antes, a C&A apresenta a coleção 

exclusiva desenvolvida por Stella McCartney, que adaptou seus 
modelos favoritos ao corpo da brasileira. A primeira investida do 

magazine no fast-fashion foi em 2005, quando fez parcerias com 
Walter Rodrigues, Sommer e Raia de Goeye. Em 2009, a marca 

retomou o projeto com Reinaldo Lourenço e desde então vem 
escalando Isabela Capeto, Amir Slama, Espaço Fashion, 

Alexandre Herchcovitch, Sérgio K, Maria 
Bonita Extra e Gloria Coelho. 

E são essas sociedades entre lojas e estilistas 
que garantem a verdadeira democratização da 
moda. “Elas permitem que alguém que antes 

nem sonhava em vestir uma grife compre uma 
etiqueta de um nome de prestígio no universo 

da moda. O inclusivo substitui o exclusivo. E este é 
verdadeiramente o conceito de moda, pois quem legitima a 

moda é o público”, diz o professor de história da moda João Braga. 
No caso da Renner, apesar de até agora não ter sido acertada 
nenhuma parceria, um reposicionamento de moda foi realizado. 

“Garantimos as seis coleções anuais completas e as minicoleções 
eventuais que são produzidas para suprir nossos clientes 
fashionistas”, diz Gabriela Cirne Lima, gerente geral de estilo. 

Entender o motivo desta ótima aceitação do fast-fashion 
não é difícil. Afinal, quem não gosta de se vestir bem sem 

gastar muito?!

LUcIaNa maTTIUSSI é jornalista, fã de Michael jackson, tiM Burton  
e são-paulina, que adora uMa coMprinha luxo coM precinho aMigo
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academia 
de melissa
De olho no futuro Do plástico, a Melissa 
acaDeMy quer estiMular a criativiDaDe De 
estuDantes De Design no Brasil e no MunDo; 
lançaMento aconteceu no fashion rio.

texto Sergio AmArAl

Uma nova e empolgante iniciativa de Melissa surge no 
horizonte de melisseiras e estudantes de moda e design com 
o lançamento do projeto Melissa Academy, que aconteceu 
durante o último Fashion Rio, em janeiro, no Pier Mauá.

Numa ação pioneira, a Melissa Academy vislumbra o 
futuro do design em plástico _e esta edição de temática 
“tempo” vem em perfeita sincronia com as vontades da 
estação. Por meio de workshops e trabalhos com alunos das 
mais renomadas universidades de design, este projeto quer 
estimular o desenvolvimento de novas formas de pensar, 
trabalhar e criar com plástico.

A primeira edição aconteceu na Head Gèneve, a Escola 
Superior de Arte e Design de Genebra, onde Edson Matsuo, 
diretor de pesquisa e desenvolvimento de produto da 
Grendene, Fernando Mascaro, consultor de design sustentável 
da Grendene, e os professores da escola ministraram 
workshops e aulas para os participantes. “O tema principal 
não era projetar um sapato, e sim um ‘walking object’ e 
um ‘body accessory’. Foi uma experiência fantástica, com 
alunos de várias nacionalidades que produziram excelentes 
interpretações para o que lhes foi proposto”, afirma Edson.

O resultado pôde ser conferido pelo público e pela 
imprensa que acompanhou a temporada carioca de desfiles. 
Dos 24 projetos desenvolvidos pelos alunos da escola, três 
foram selecionados para serem produzidos e comercializados 
na Galeria Melissa e no melissa.com.br. 

Exercitando sua criatividade livremente e trazendo um olhar 
sem os vícios dos profissionais da área (boa parte dos alunos 
nem designer de calçados era), os estudantes criaram modelos 
ultra originais de Melissa, buscando reminiscências, estudando 
o andar, o desenho dos pés e tentando trazer elementos que 
tivessem verdadeiramente a ver com o projeto.

Assim, a 
Melissa Academy 
Metamorphose + Head 
Gèneve desenvolvida pela 
francesa Morgane Ribeyrolles 
tomou as estrelas da bandeira 
brasileira como referência de base. No 
modelo, cada estrela se transformou em 
um círculo que pode ser encaixado um ao outro, formando 
módulos que abrem um leque de possibilidades de brincar 
com volumes e proporções ao seu bel prazer. “Tive o projeto 
como uma prova para mim mesma. Foi difícil a princípio, 
mas muito gratificante chegar nesse ponto tão rapidamente”, 
conta Morgane, que veio com suas colegas ao país apresentar 
sua criação.

Um fundamento semelhante, esse da customização, 
serviu de bússola para a criação da suíça Marine 
Stampfli, a Melissa Academy Eclosion + Head 
Gèneve, uma rasteirinha com o cabedal 
formado por uma série de flores cujas  
pétalas se encaixam formando uma  
espécie de quebra-cabeças. “Melissa para 
mim é uma coisa divertida, prazerosa, e 
pensei nisso ao fazer a minha”, comenta 
Marine, outra das talentosas e sortudas 
estudantes escolhidas.

As memórias de infância também 
serviram de inspiração para a francesa Julie 
Simon e sua Melissa Academy Duck + Head 
Gèneve, sapato de boneca que traz no lugar 
do salto um simpático patinho, tipo aqueles 
de banheira, com os quais costumava 

brincar quando criança. “Já conhecia a  
marca e fiquei muito feliz em trabalhar  
com eles”, revela a designer, que se 
apaixonou pelo calor das pessoas e das 
temperaturas do verão carioca.

Além da apresentação dos produtos em 
um espaço aberto ao público no Fashion 
Rio, Melissa ainda atraiu estudantes e 
profissionais da área para um debate sobre 
academia colaborativa, a subversão de novos 
valores de design, mobilidade e aprendizado. 
Superlegal!

Agradando a melisseiras, estudantes de 
design e universidades, a Melissa Academy 
já faz sucesso online. Uma busca no Google 
revela mais de 10.300 resultados na internet. 
“E isso é só o começo!”, promete Raquel 
Metz Scherer, coordenadora de marketing 
de Melissa. “Até o fim deste ano teremos três 
edições nacionais no Senai-CETIQT (RJ), na 
Esdi (RJ) e na Unisinos (RS)”, completa.

É Melissa reforçando sua vocação de 
estimular, produzir e incentivar cultura  
e design no Brasil e no mundo. Acompanhe 
as novidades deste projeto no site de  
Melissa e confira o inspirador making-of da 
primeira Melissa Academy no YouTube 
(bit.ly/melissaacademy).

No alto, espaço da melissa no Fashion rio, que 
apresentou o projeto ao mercado; as estudantes da 
Head gèneve e suas criações: Julie Simon (loura) e 
a sua Duck; marine Sampfli e a eclosion (acima) e 
morgane ribeyrolles e seu modelo metamorphose 
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amando muito
tudo isso
Falando, gostando, querendo, curtindo, 
beijando, sonhando, amando... o gerúndio 
está reinando (ops!) na coleção time code. na 
temporada em que o tempo é inspiração, os 
verbos mais usados no twitter batizam boa 
parte dos novos lançamento de melissa. e tem 
sapatilha, escarpin, clog, oxFord, anabela, botas 
e muitas outras novidades reais e virtuais...

Sucesso nas passarelas e nos pés das meninas mais 
descoladas do mundo, os clogs voltaram com tudo 
desde que Karl Lagerfeld apresentou sua própria 

versão dele em um desfile da Chanel. Melissa 
adorou o retorno e criou um modelo para 

chamar de seu: a Melissa Loving, peep-toe em 
plástico, com relevos laterais remetendo 

às tachas do tamanco e com uma tira 
no tornozelo, com fecho em metal. Pra 

desfilar e arrasar aonde quer que vá!

tiPo ACERVo
Um dos lançamentos de Vivienne Westwood 

neste inverno é a Vivienne Westwood 
Anglomania + Melissa Skyscraper, o remake 

de um sapato originalmente em couro do 
acervo da estilista britânica. "É um típico 

sapato da Barbie", diverte-se VW. 
O novo produto sai em versões 

flocadas numa cartela bem 
alegre de roxo, pink, azul-
piscina, vermelho, cinza, 
caramelo, preto e off-white. 
Fundamento total!

texto Sergio AmArAl

uLtRa 
ANiMAdAs!

Alice encontra Snoopy no País das Maravilhas e pega uma 
carona com o Pequeno Príncipe. Os três personagens são as 

estrelas da coleção Time Code. Alice serve de inspiração para 
Melissa Ultragirl + Alice no País das Maravilhas, que ganha 

versão flocada em azul, vermelho e preto, com aplique de um 
despertador na ponta do pé, e edição translúcida estampada 

com naipes de baralho e com o relógio impresso na palmilha. 
O Pequeno Príncipe renova a linha de Mini Melissa Aranha, 

surgindo desenhado no calcanhar dos calçados com uma 
singela estrela aplicada ao cabedal, uma fofura. Já o Snoopy, o 
sexagenário e querido cão criado por Charles Schultz, está na 

Melissa Wanting + Snoopy.

ARRAsANdo.com
Melissa expande seus domínios na rede com a estreia da sua primeira página oficial no 

Facebook. No canal oficial da marca no facebook.com/OfficialMelissa, vai rolar toda uma 
interação com as melisseiras, partindo da linha do tempo colaborativa às campanhas e 
promoções que prometem movimentar a rede social.

Já nos domínios de melissa.com.br, o hotsite de Time Code brinca com os verbos que dão 
nome aos principais lançamentos da coleção. Logo na entrada, você encontra a pergunta: 
“Qual verbo representa você nesse momento?”. Para cada resposta, um produto. A página 
seguinte muda de cara de acordo com o humor/ ranking dos verbos mais escolhidos por você, 
melisseira. Uma hora o site vai ter cara de Melissa Loving, em outro momento de Melissa 
Dreaming e por aí vai.... E olha que não são poucas as internautas que batem cartão por lá: 
cerca de 500 mil ao mês, coisa de dez vezes o público do show da Ivete gravado no Maracanã! 
Footbook, os produtos em 360º, além de links para compras na loja virtual e nos vários 
revendedores de Melissa no país também estão no pacote. Vai lá!

A nova fachada da Galeria Melissa está parando 
tudo na Oscar Freire. É que por conta do tempo, 
tema da coleção, Melissa achou por bem fazer uma 
retrospectiva de alguns dos vários projetos que deram 
a cara de sua flagship store em SP. Entram em cena 
novamente, só que com charme extra, construídas com 
pequenos adesivos de Post-It®, as modernas ilustrações 
de Muti Randolph, designer que assina o interior  
da Galeria, os motivos étnicos da coleção Afromania e a 
menina nos balões de Viagens de Melissa, lembra?

Em uma parceria da 3M com Melissa, este processo 
todo vai durar 90 dias, além de utilizar cerca de meio 
milhão de Post-Its® e outros 40 km de fita dupla face 
para reforçar a cola. De 15 em 15 dias a fachada é 
trocada e quem quiser acompanhar as mudanças pode 
baixar lá na loja nos sábados à noite e nos domingos 
durante o dia para conferir ao vivo.

Notícia quente, boa e urgente! A última das fachadas, 
que virá à tona do meio para o fim de maio, vai revelar 
em primeira mão uma incrível novidade que promete 
entrar para a história de Melissa!!! Aguarde!

Todo o processo de troca e montagem das fachadas 
está sendo gravado e vai virar uma animação em stop-
motion, estratégia criada pela Casa Darwin e que será 
executada pela Coala Filmes, do top diretor Cesar Cabral, 
que fez o “Dossiê Rê Bordosa”, com a absurda e nada 
católica personagem do cartunista Angeli.

SuPER Hit 

aRtE Em Post-it ®
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A poderosa e ultrafashion Animale 
invade a praia de Melissa neste inverno 

com a novíssima Melissa Snake + 
Animale, uma sapatilha cujo design 
é inspirado na forma das serpentes. 

Referência no mercado de moda com 
suas criações sofi sticadas e glamourosas, 

a Animale quis dar ao produto recortes 
estratégicos e textura à imagem e 

semelhança do couro de cobra. Em 
inédita cartela de efeito furta-cor a 

Melissa Snake + Animale tem o mesmo 
tipo de brilho da pele dos répteis e sai 

em branco, vermelho, verde-escuro, 
roxo-intenso, marinho e preto. A cara de 
Melissa e da Animale, que adora investir 
em tecnologias têxteis em suas criações.

Com mais de 50 lojas próprias, a 
marca carioca hoje fi gura entre as 

maiores empresas de moda do Brasil, 
produzindo cerca de 3 mil 

peças por dia, quase 1 
milhão ao ano! Além das 
roupas, copiadíssimas de 

Norte a Sul do país, a Animale 
é famosa por seus desfi les poderosos, 

cheios de tops, como a modelo Raquel 
Zimmermann, garota-propaganda da marca 

desde 2008.

ANiMALE 
PLanEt

QuE VEnHa 
o FRio!
QuE VEnHa 
o FRio!

noVa do 
GAuLtiER

Estilista parceiro de Melissa desde 
os anos 80, Jean Paul Gaultier assina 
a novíssima Melissa Mesh Pump, 
ankle boot com salto alto e uma 
trama que remete às meias-arrastão, 
ponto de partida do design. Com 
uma pequena abertura na ponta 
(peep-toe), este modelo sai em preto, 
branco, cinza, verde militar, bronze e 
dourado. Supersexy. Superchic.

oXFoRd REMiX
O clássico Oxford veio para fi car no guarda-roupa feminino. 

E ganha duas belíssimas releituras na coleção Time Code, a 
Melissa Liking e a Melissa Enjoying. A primeira delas usa da 
cartela de cores para dar nova bossa ao produto, com versões 
em plástico injetado marinho e lilás, e fl ocada em preto, 
vinho, laranja e cinza. Na Melissa Enjoying, o departamento 
de criação da Melissa vai ainda mais além, inspirando-se nas 

tramas da cadeira Thonet, um clássico do design. “É o 
tempo que trança”, explica Edson Matsuo, 

mentor de Melissa. Com bico 
mais pontudo, traz como 
principal efeito as aberturas 

que imitam efeito de 
palha. Sensacional!

entrevista concedida a Sergio AmArAl 

MELISSA 
& Eu

PLAstiC dREAMs - Você se lembra quando e como a moda entrou 
na sua vida?

BEtH ditto - Meu primeiro contato com moda foi aos três ou quatro anos com 
“O Mágico de Oz”, os sapatos vermelhos, meias listradas e o enorme vestido pink 
de baile. Depois disso eu comecei a me enrolar nos lençóis da minha mãe e a viajar 
de criar vestidos.

PLAstiC - tem alguma peça, estampa ou algo relativo ao seu jeito de vestir 
que você esteja adorando recentemente?

BEtH - Eu sempre crio um novo look a partir do meu próximo corte de cabelo. 
Este ano acho que vai ser Anjelica Huston interpretando a Morticia Addams.

PLAstiC - Conta pra gente como conheceu Melissa?
BEtH - Era minha primeira vez na Austrália, em 2004. Eu entrei numa loja 

pequena e cool, vi as anabelas em plástico verde e cinza. Comprei os dois pares 
na hora, pensando que nunca mais encontraria nada semelhante na vida!

PLAstiC - Quantas Melissas tem atualmente?
BEtH - Tenho pelo menos 50. Uso ao menos um par por dia. 

Amo minhas Melissas! 
PLAstiC - tem suas favoritas?
BEtH - As da Vivienne Westwood da primeira coleção.
PLAstiC - Alguma lembrança especial das suas Melissas? 
BEtH - Descobri-las na minha primeira viagem à Austrália e imaginar que nunca 

mais ia encontrá-las só para revê-las anos depois em Londres.
PLAstiC - Como seriam as suas Melissas se você fosse desenhá-las?
BEtH - Ah!!! Elas seriam rasteiras, pontudas e em todas as cores!
PLAstiC - Planos para 2011?
BEtH - Vou estocar enlatados para o apocalipse de 2012. (rs)
PLAstiC - Quer dizer algo mais?
BEtH - Por favor, não parem! Melissa só melhora! Não vejo a hora de saber o que 

vem pela frente!

em conversinha amiga, beth ditto Fala das suas 
paixÕes por moda, sapatos e mortÍcia addams.

 Você se lembra quando e como a moda entrou 

Meu primeiro contato com moda foi aos três ou quatro anos com 
“O Mágico de Oz”, os sapatos vermelhos, meias listradas e o enorme vestido pink 
de baile. Depois disso eu comecei a me enrolar nos lençóis da minha mãe e a viajar 

 tem alguma peça, estampa ou algo relativo ao seu jeito de vestir 

 Eu sempre crio um novo look a partir do meu próximo corte de cabelo. 
Este ano acho que vai ser Anjelica Huston interpretando a Morticia Addams.

Era minha primeira vez na Austrália, em 2004. Eu entrei numa loja 
pequena e cool, vi as anabelas em plástico verde e cinza. Comprei os dois pares 

Descobri-las na minha primeira viagem à Austrália e imaginar que nunca 

 Como seriam as suas Melissas se você fosse desenhá-las?

Por favor, não parem! Melissa só melhora! Não vejo a hora de saber o que 

em conversinha amiga, beth ditto Fala das suas 
paixÕes por moda, sapatos e mortÍcia addams.

Vocalista à frente da cultuada banda The Gossip (“Standing in The Way of 
Control”, “Love Long Distance” etc.), Beth Ditto é do tipo única, cheia de atitude, 
ultra carismática e com uma voz superpotente. Na despretensiosa entrevista 
abaixo, ela fala de como “O Mágico de Oz” despertou sua paixão fashion, 
como defi ne seus novos looks e conta mais de sua paixão à primeira vista com 
Melissa, na Austrália!

Beth Ditto com sua Vivienne 
Westwood Anglomania 
+ melissa 3 Straps elevated

Por essa ninguém esperava! A Melissa 
Having, uma bota com saltinho, é tão 
perfeita para climas mais invernais que 
ganhou nada menos do que três versões logo 
em sua estreia na coleção. A Melissa Having 
propriamente dita vem forrada de pelúcia, 

ultrafashion; a Melissa Having Tricot traz 
uma malha de lã na parte de cima da 
bota; e a Melissa Having Metais investe 

em aplicações de tachas e correntes, 
uma coisa rocker total. 
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texto SERGIO AMARAL fotos MARIA cLARA dInIz

Tele
transporte
LOUNGE cOm ambiENtaçãO fUtUrista da mELissa NO sPfW rEcEbEU 
21 miL PEssOas; tOdOs qUEriam cONhEcEr a NOva cOLEçãO!

Na edição em que o São Paulo Fashion Week 
deu início às comemorações de seus 15 anos, 
que serão completados oficialmente em junho, 
foi mais que apropriado o lounge de Melissa, 
que apresentou a fashionistas e melisseiras os 
lançamentos da coleção Time Code.

Projetado pela dupla de diretores de arte e 
arquitetos Daniela Thomas e Felipe Tassara, o 
espaço, um hexágono todo espelhado, remetia 
a uma cápsula do tempo futurista, moderna, 
geométrica, tridimensional.

“Tinha a viagem de pesquisa da equipe da 
Melissa ao Butão, um dos pontos de partida 
da coleção, e essa idéia de tempo como algo 
que coexiste, esses vários tipos de cronologia, 
de percepção do passar do tempo, do tudo ao 
mesmo tempo agora de várias épocas”, conta 
Daniela, que estreou no time nesta estação.

O espelho aparece como um elemento 
fundamental, um multiplicador de realidades, 
que reflete infinitamente a imagem projetada 
no espelho da parede em frente e vice versa. 
“Tem a ver com o próprio jeito como Melissa 
trabalha isso, indo para frente e olhando para 
trás no tempo, revisitando sapatos como os 
da Vivienne Westwood, e ao mesmo tempo 
produzindo peças totalmente futuristas, como a 
bota da Zaha Hadid”, avalia a diretora.

As Melissas ficavam expostas em displays 
espelhados que saíam de dentro das paredes, 
possibilitando aos visitantes conferir os 
produtos em 360º. As melissetes que recebiam o 
povo nas máquinas vestiam figurino by Walério 
Araújo, uma glamourosa e atemporal mistura 
de peças de várias épocas da moda, que tomou 
como base o visual das gothic-lolitas de Tóquio.

Acima, a estilista e melisseira Thais Losso; 
abaixo, cris zanetti e Fê Resende, do 
Oficina de Estilo, e a nova Lady dragon

Acima, Walério Araújo com suas 
criações para as melissetes; à 
dir., as apresentadoras Paola de 
Orleans e Mariana Weickert

A consultora Bia Paes de Barros (esq) e a cantora 
Geanine Marques (dir), com a Sin pérolas, brindes 
VIP desta temporada de inverno

1. Jaydee "Plastic Dreams"
2. Madonna "Hung Up"
3. Maxence Cyrin 
"D.A.N.C.E (Justice Cover)"
4. Kraftwerk "Airwaves"

5. Lindstrom "I Feel Space"
6. Queen "Radio Ga Ga" 
7. Villa Nah "Daylight"
8. SomethingALaMode "Rondo 
Parisiano"
9. Smog "Teenage Spaceship"
10. Giorgio Moroder "From Here 
to Eternity"
11. Denis "Future Adventures"

12. Rolling Stones "She's So Cold"
13. David Bowie "Heroes"
14. Caetano Veloso "Oração 
ao Tempo"
15. Aphex Twin "Avril 14th"

16. Laurent Garnier "Dance 2 
The Music"
17. Inner City "Ahnongay"

Olha o que tocava na trilha 
sonora supermoderna do 
lounge, by Jackson Araujo

       bit.ly/melissa_timecode

na ponta 
da agulha

Pitty (acima), com sua Gaetano Pesce; 
a apresentadora Lorena calabria 
(abaixo); à esq., a top Malana

Ao lado, o trio 
sensação de 
blogueiras 
melisseiras: Tamy, do 
Look Melissa, Thaina, 
do Get The Look, e 
charline,  
do Plastic Fantastic; 
elas arrasam!

Das milhares de pessoas que passaram pelo 
lounge durante os seis dias do evento, 2.500 
ganharam uma exclusiva Melissa Jambo 
transparente e com o logo da coleção Time Code 
na palmilha. Os superVIPs, como a jornalista 
Joyce Pascowitch, a apresentadora Regina Casé 
e a cantora Pitty _que passou por lá, belíssima, 
com sua Melissa + Gaetano Pesce_, levaram para 
casa a Melissa Sin com acabamento em pérolas, 
chiquérrima! “Adorei a coleção”, declarou 
Pitty à blogueira, fotógrafa e bióloga Charline, 
responsável pelo Plastic Fantastic. Além dela, as 
blogueiras Tamy, do lookmelissa.com, e Thaina, 
do gtlook.com, acompanharam e cobriram 
a semana de moda para seus blogs e para o 
hotsite de Melissa no SPFW.

Para arrematar a história e promover 
um mergulho no tema da coleção, Melissa 
convidou mais uma vez o sound-stylist Jackson 
Araujo. “Quis fazer a conexão de passagem 
entre esses diversos portais. Sons futuristas 
costurados sugerem viagens espaciais que 
linkam diferentes lugares e momentos. Esse 
teletransporte entre décadas, estilos e gêneros 
surge por meio de faixas que trazem elementos 
acústicos e tecnológicos ou temas que unem 
clássico (pianos, violinos, celos) e eletrônico”, 
finaliza Jackson. Para viajar no tempo de 
Melissa ao som dessa trilha, basta acessar o blog 
Shhh.fm (bit.ly/melissa_timecode). Se joga!

Vista do lounge, com os produtos 
refletidos de todos os ângulos; projeto 
é de daniela Thomas e Felipe Tassara

Acima, os estilistas dudu Bertholini e Rita 
comparato, da neon, abravanando no 
lounge da Melissa
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PUNK
GEN
ERA
TION
COMPARTILHANDO DOS MESMOS VALORES DE REBELDIA E 
TRANSGRESSÃO, VIVIENNE WESTWOOD E A TOP ALICE DELLAL 
PROVAM QUE ESSA COISA DE IDADE É ALGO MUITO RELATIVO...

Londres, sexta-feira, 21 de janeiro de 2011.
São 9h e o dia amanheceu nublado. É uma manhã de 

inverno típica de Londres, com os termômetros marcando 
cinco graus. Estamos no bairro de Dalston, reduto dos hipsters 
e modernos na cidade. O dia promete um encontro pra lá 
de especial: Vivienne Westwood e Alice Dellal, personagens 
emblemáticas da moda e do punk, vão fotografar para Melissa. 
Duas gerações, o punk como denominador. De um lado, 
Vivienne Westwood, a dama fashion inglesa, linha de frente do 
movimento surgido nos anos 1970. Junto dela, a modelo Alice 
Dellal, a garota mais falada do momento, com seu indefectível 
cabelo raspado em uma das laterais. Atitude ao quadrado.

Três assistentes do fotógrafo James Dimmock se espalham 
pela casa para preparar luzes e equipamentos. O local, onde 
funcionava um pub antigamente, veste-se de estúdio. Cada 
ambiente é decorado de um jeito, com móveis antigos e quadros, 
tendo como fundo papéis de parede estampados.

texto Hermano Silva | fotos JameS DimmoCK e PeDro Ferraro (backstage) | direção de moda neil STUarT

SAibA COMO fOrAM fEiTAS AS fOTOS DESTE EnSAiO DE CApA pArA 
pLASTiC DrEAMS, nuMA CASA EM DALSTOn, bAirrO hypE DE LOnDrES.

Alice chega primeiro, usando uma jaqueta 
de couro por cima de um moletom com capuz. 
Cumprimenta a equipe com seu charme e jeito 
cariocas de ser, criada entre a praia de ipanema 
e o hyde park, em Londres. Além de falar 
português fluentemente, é o seu corpo mignon 
de curvas perfeitas que entrega sua brasilidade.

É meio-dia e nossa top está posicionada em 
frente a uma estante de livros com um vestido 
de paetês curtinho, sexy! O frio é cortante e um 
dos assistentes da equipe segura um aquecedor 
para a modelo. Enquanto Alice posa, sua agente 
explica que ela é elogiada pela maneira como 
se move. “Ela é capaz de fazer qualquer tipo de 
contorcionismo”, conta. Minutos depois, vem a 
confirmação. Até de cabeça pra baixo ela fica, 
sem sofrimento. 

Vivienne e Alice vestem 
vivienne Westwood 
Gold label

vivienne WeSTWooD 
anGlomania 
+ meliSSa SKYSCraPer

vivienne WeSTWooD 
anGlomania 
+ meliSSa TemPTaTion
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Depois da pausa para o almoço, às 13h45, 
a campainha toca. É Vivienne chegando. E 
magnetizando a equipe. “hello everyone” (“Oi 
todo mundo”), cumprimenta. Com maquiagem 
e cabelo prontos, em pouco tempo troca de 
roupa e já desce pela escada da casa para o 
retrato numa sala com lareira e um quadro da 
rainha Elizabeth ao fundo. O stylist neil Stuart 
providencia um par de brincos com o rosto da 
monarca para ornar com o cenário. Enquanto 
James fotografa, Vivienne mexe mãos e braços, 
criando poses divertidas e contagiando todo 
mundo com o seu alto astral, calçando um 
par da emblemática Vivienne Westwood 
Anglomania + Melissa Lady Dragon heart.

“Desenhar um calçado é estilizar algo de que 
você realmente goste e depois incluir adornos 
que podem ir junto. É bastante especial o que 
Melissa faz com o plástico”, afirma a estilista, 
reconhecida mundialmente como excelente 
designer de sapatos. “Em toda estação criamos 
tendo o plástico em mente, somos conscientes 
do que faz um calçado desse material diferente 
de um de couro. na [Vivienne Westwood 
Anglomania + Melissa] Croco Mary Jane o que eu 
realmente gosto é o fato de não haver emenda 
entre o sapato e o salto.”

Em suas criações, cada detalhe é pensado, 
tem um motivo de ser, uma mensagem nas 
entrelinhas. “Cada modelo tem que ser o 
que há de mais essencial de sua própria 
ideia. Cada peça tem uma personalidade, 
uma história, tem uma associação”, ensina. 
“Os modelos Vivienne Westwood trabalham 
com arquétipos. neste inverno, a [Vivienne 
Westwood Anglomania + Melissa] Skyscraper 
é um típico sapato da barbie; já a [Vivienne 
Westwood Anglomania + Melissa] Wing parece 
que foi tirada de uma estátua grega”, completa.

A tarde avança e a próxima foto é das duas 
juntas, no que parece um quarto, no primeiro 
andar da casa. Alice surge com um vestido 
absurdo em forma de coração, arrancando 
assobios da equipe. 

Enquanto ela se posiciona em cima de uma 
cama, Vivienne calça a Vivienne Westwood 
Anglomania + Melissa Skyscraper, lançamento 
desta coleção Time Code. Alice, que também 
é fã confessa de acessórios, não fica de fora e 
elege o seu favorito: o modelo cor de bronze 
com salto. “Quanto mais alto, melhor!”, diz.

Com as duas a postos, o fotógrafo James 
Dimmock pede para Alice pular em cima 
da cama. Aos poucos ela vai se soltando, 
enquanto Vivienne segura uma de suas mãos 
para ela não cair. 

“Mais alto!”. James pede mais pulos de Alice 
para conseguir a imagem dela suspensa no ar. 
As duas parecem adorar a bagunça e começam 
a rir. Enquanto se divertem fazendo caras e 
bocas, o fotógrafo faz a festa com uma foto 
melhor que a outra!

Cenas dos bastidores que 
compartilhamos aqui: no alto, 
a modelo alice Dellal sendo 
maquiada pelo beauty-artist 
Kenny Campbell; acima, alice 
saltitando para as lentes 
de James Dimmock e à dir., 
vivienne Westwood com a nova 
vivienne Westwood anglomania 
+ melissa Skyscraper, com a 
lareira acesa ao fundo

Alice usa vivienne Westwood Gold label
vivienne WeSTWooD anGlomania  

+ meliSSa SKYSCraPer
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Alice Dellal usa vestido 
Vivienne Westwood Gold Label

VIVIENNE WESTWOOD ANGLOMANIA  
+ MELISSA ULTRAGIRL

fotos JAMES DIMMOCK
direção de moda NEIL STUART
edição de moda CHERYL KONTEH
make KENNY CAMPBELL
cabelo EAMONN HUGHES
manicure TRISH LOMAX
produção KAYTE ELLIS AGENCY
direção criativa EDUARDO JORDãO DE MAGALHãES & NEIL STUART
modelos ALICE DELLAL @ NEXT 
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vestido Alexander Wang
MELISSA KISSING 

Alice Dellal usa vestido Christopher Kane
MELISSA FEELING
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Com 23 anos bem vividos entre Rio e Londres, Alice Dellal 
é uma garota ícone do tempo hoje. Fashion, linda e cheia de 
atitude, estrela campanhas de marcas descoladas, freqüenta 
disputados desfiles do Planeta Fashion serve de referência para 
outras meninas de sua geração. Confira a seguir o bate-papo 
em que a top da capa conta do shooting, das suas tatuagens, de 
Melissa, de ontem, hoje e amanhã...

PLASTIC DREAMS - Como foi para você fotografar 
lado a lado com Vivienne Westwood?

ALICE DELLAL - Foi maravilhoso trabalhar com alguém 
que admiro tanto. Nos divertimos muito e o dia passou 
tranqüilo.

PLASTIC - Qual seu par favorito da nova coleção de 
Melissa?

ALICE - Eles são todos muito confortáveis e fáceis de usar 
mas diria que meus favoritos foram as Skyscraper cor de 
bronze. São muito especiais.

PLASTIC - Como você descreveria seu par de sapatos 
ideal?

ALICE - Amo botas, então qualquer coisa confortável 
e prática. Gosto de sapatos que possa usar em diferentes 
ocasiões. Quando o assunto é salto, quanto mais alto, melhor!

PLASTIC - Que tipo de coisa faz no seu tempo livre?
ALICE - Gosto de fotografar, tocar bateria e ser criativa 

em geral!
PLASTIC - Fale um pouco das suas tatuagens, 

quantas você tem e se elas simbolizam algo especial 
para você...

ALICE - Todas elas são importantes para mim, cada uma 
tem uma história ou uma memória por trás. E são 16 ao 
todo!

PLASTIC - Quando vem ao Brasil, que tipo de lugar 
gosta de visitar?

ALICE - Eu geralmente vou ao Rio, de onde minha mãe é, 
e fico em Ipanema. Mas eu amo a Bahia também.

PLASTIC – Se tivesse algum tipo de superpoder, qual 
gostaria de ter?

ALICE – Queria me tornar líquida como a Alex Mack 
[personagem da série homônima que tinha a capacidade de 
mudar de forma].

PLASTIC - Em qual período da história gostaria de 
viver?

ALICE - Voltaria no tempo para ser uma mulher das 
cavernas e andar de dinossauro.

PLASTIC - Tem planos para este ano?
ALICE - Vai ser um ano muito ocupado e cheio de 

projetos!
PLASTIC - Como você se enxerga daqui a 40 anos?
ALICE - Espero que com pelo menos um(a) neto(a).

quAnto mAis 
Alto, MELhoR

Alice Dellal usa vestido 
Vivienne Westwood Gold label

VMVIVIENNE WESTWOOD 
ANGLOMANIA + MELISSA 

SKYSCRAPPER

Alice veste Vivienne  
Westwood Gold Label 
VIVIENNE WESTWooD ANGLoMANIA 
+ MELISSA WEDGE 
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COMER, TRABALHAR, ESTUDAR E VIVER, SIM, MAS COM MUITA 
CALMA. ESSA É A PROPOSTA DO MOVIMENTO CRIADO NA 
INGLATERRA E QUE, RAPIDAMENTE, CONQUISTA O MUNDO.

VIVENDO 
SEM PRESSA

texto NOELLY RUSSO

Sente-se. Respire fundo e feche sua revista para admirar a 
capa. Preste atenção a cada detalhe: a luz, a expressão da modelo, 
as roupas, a Melissa que ela está usando... E depois, volte para a 
reportagem. Acomode-se bem. Se o telefone tocar, atenda primeiro, 
converse o quanto quiser, e só então volte sua atenção para a 
matéria. Não ligue a TV. Ou ligue e veja a revista depois. 

A ideia é fazer uma coisa por vez e aproveitá-la em cada 
momento. Esse é o princípio fundamental do movimento “slow 
life”, vida lenta, em bom português.

Basicamente, os fundadores do “slow life” recomendam que 
as pessoas parem um pouco com tanta ansiedade e com a gana 
de fazer cada vez mais coisas. A ideia é refl etir sobre o excesso de 
tarefas autoimpostas e de necessidade questionável. 

O “slow life” surgiu na Inglaterra, com o guru da lentidão, 
o jornalista canadense Carl Honoré, autor de “Devagar" e "Sob 
Pressão", lançados no Brasil, além de outros títulos ainda não 
traduzidos. Em sua obra ele reprova a mania de fazer as coisas 
depressa o tempo todo.

“O ‘slow life’ não quer que as pessoas andem em velocidade 
de lesma. É sobre fazer as coisas no tempo certo, aproveitando a 
experiência. Vamos aproveitar os minutos em vez de contá-los”, 
ensina Honoré em seu blog.

O princípio “viva no tempo certo” surgiu à mesa. Foram os 
italianos quem começaram a pedir que o mundo desacelerasse, 
pelo menos durante as refeições. A revolta ao ato de engolir um 
sanduíche em cima do computador durante um telefonema foi 
proposta por Carlo Petri em 1986. 

O “slow food” hoje conta com 100 mil seguidores e está 
estabelecido em 132 países, inclusive aqui no Brasil. A ideia é 
resgatar o prazer de se sentar à mesa e saborear uma refeição, 
preparada com ingredientes frescos, preferencialmente fornecidos 
por produtores locais. O símbolo do movimento é um caracol.

Com mais tempo à mesa, as pessoas se deram conta de 
quanto estavam deixando de lado em nome das tarefas. A partir 
daí, rapidamente, o movimento “slow” se espalhou para outras 
áreas: slow travel (conhecer menos lugares de uma vez), slow 
design (uso de materiais sustentáveis), entre outros. 

NADISMO
Uma vertente brasileira do “slow life” é o nadismo, criada pelo 

designer gaúcho Marcelo Boher. Ele fundou o Clube do Nadismo, 
que defende o direito de parar e não fazer absolutamente nada.

“Se todo mundo sempre diz que não fazer nada é muito bom, 
por que no nosso cotidiano não conseguimos parar? Temos tantas 
coisas para fazer ao mesmo tempo que temos a impressão de não 
ter dado conta das tarefas no fi m do dia”, constata Marcelo.

Apesar de ser o fundador do nadismo no Brasil, ele também 
não para e está cheio de coisas para fazer. Há alguns anos, ele  
acabou internado com um colapso físico e mental. Marcelo conta 
que, com a internação, mudou a maneira como vivia. Hoje há 
cinco mil brasileiros inscritos no Clube de Nadismo. O grupo 
promove eventos em que as pessoas se reúnem para fazer nada. 

A ideia de mudar a forma como trabalhamos foi colocada em 
xeque em 2000, quando foi publicado o livro do sociólogo italiano 
Domenico Di Masi, “Ócio Criativo”. Ele é um especialista em novas 
abordagens entre o ser humano e o trabalho. Na publicação, Di 
Masi ensina que, se as pessoas conseguirem unir trabalho, estudo 
e diversão, elas praticam o ócio criativo. Ele parte do princípio que 
deste jeito o trabalho deixa de ser um fardo e se transforma em 
uma maneira divertida de aprender novas coisas. 

Se Di Masi organizou cientifi camente o direito ao ócio, 
movimentos mais antigos também questionaram nossa obsessão 
pela efi ciência. Os hippies nos anos 60 e 70 deixaram as cidades 
para viver em comunidades livres. Bem antes ainda, os românticos 
propunham um retorno às origens mais naturais, em que os 
homens tivessem tempo de aproveitar a vida. Afi nal, não foi para 
isso que fomos criados?

10 COISAS A FAZER PARA NÃO FAZER NADA
    1- Tome uma xícara de chá, coloque os pés para cima e fi que 

olhando pela janela. Atenção, não tente fazer isso dirigindo!

2- Faça só uma coisa de cada vez. Ser efi ciente em mais de uma 
tarefa por vez é uma fraqueza! (menos no caso das mulheres, 
que têm funções cerebrais superiores!)

3. Não responda nada rapidamente. Pondere, use seu ritmo. 

4. Leia este manifesto sempre que precisar.

5- Boceje abundantemente. Cientistas já provaram muitas coisas.
Provavelmente, entre elas, deve haver um estudo que prove os benefícios 
do bocejo.

6. Passe mais tempo na cama. É uma oportunidade de alimentar 
seus sonhos e não suas aspirações.

7. Leia livros com menos ação.

8. Fique mais tempo dentro de uma banheira.

9. Pratique o ato de não fazer absolutamente nada. Sim, é uma tarefa difícil.

10. Evite o excesso de seriedade. Umas boas gargalhadas garantem 
que você está aproveitando bem seu tempo na Terra.

À dir, o criador do Clube de 
Nadismo no Brasil, Marcelo 
Boher; abaixo, integrantes 
do movimento se reúnem 
em ato para não fazer nada

COMER, TRABALHAR, ESTUDAR E VIVER, SIM, MAS COM MUITA 

INGLATERRA E QUE, RAPIDAMENTE, CONQUISTA O MUNDO.

À dir, o criador do Clube de 
Nadismo no Brasil, Marcelo 
Boher; abaixo, integrantes 
do movimento se reúnem 
em ato para não fazer nada
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Slow life à brasileira

“Um velho calção de banho

Um dia pra vadiar

O mar que não tem tamanho

E um arco-íris no ar...

Depois, na Praça Caymmi

Sentir preguiça no corpo

E numa esteira de vime

Beber uma água de côco

É bom!...”
CAYMI E TOQUINHO

Dorival Caymi é mais do que um defensor do "slow life", ele é um
 parâmetro de velocidade (rápido, devagar e Dorival Caymi, diz a

 brincadeira). O cantor e compositor baiano defendeu a vida com
 calma, direto de Salvador, sua terra natal. O hino brasileiro ao "slow life", 

"Tarde em Itapuã" é dele em parceria com Toquinho

Extraído do "Manifesto ao Slow Life"
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Tricotar? O estigma desta arte, como diz o 
coletivo inglês Knit the City (tricote a cidade), é 
que ela pertence a vovós, chás e lareiras. Mas as 
coisas mudaram. A leitura da nova geração sobre 
o ato de tricotar traz movimento e frescor. Hoje, 
é um hobbie e uma ferramenta para artistas 
visuais de diversos campos, da performance ao 
grafite. Entenda: tricotar é tramar, e é fácil para 
quem quer começar. Os materiais básicos são 
baratinhos, e o tricô pode ser feito em qualquer 
lugar, dispensando a necessidade de um ateliê. A 
técnica serve para entrelaçar fios (de lã ou têxtil) e 
pode ser feita manualmente, com duas agulhas, o 
que o difere do crochê (que usa apenas uma).

“Tricotar será sempre algo atual, pois a 
possibilidade de usar as mãos e materiais tão 
simples para fazer peças é muito gratificante. É 
de fato uma alquimia”, diz a estilista americana 
Liz Collins, autoridade neste universo. Não é 
difícil dominar os pontos iniciais, só é preciso 
um pouquinho de paciência para engrenar. 

Os movimentos repetitivos liberam 
serotonina e dopamina, substâncias que 
provocam o bem-estar. Vale a pena a insistência 
no início para aprender e viciar: o tricô ajuda a 
combater o estresse. Quem se enredar em sua 
técnica conta com vários pontos avançados. 
Quanto mais complexa a padronagem, mais 
difícil vai ficando, claro. 

É ideal para a geração do século 21, 
acostumada ao isolamento físico da internet. 
O tricô sociabiliza ao colocar tricoteiros em 
contato para trocar pontos. Enquanto as mãos 
trabalham, a cabeça pensa. Tudo funciona. 

A seguir, Melissa apresenta pessoas que usam 
essa linguagem de maneira criativa.

novo velho 
passatempo

texto DuDa porto De souza

O tricô mOdernO deixOu de ladO tOucas e sapatinhOs 
para se tOrnar uma técnica Ousada nas artes plásticas; 
em tempOs de alta tecnOlOgia, ele aprOxima as pessOas. 

anni Holm, artista plástica
Para Anni Holm, a portabilidade é a 

principal motivadora para que jovens 
artistas se dediquem ao tricô. “Você pode 
trabalhar em praticamente qualquer 
lugar”, diz, mencionando o "benefício 
meditativo" de uma atividade que pode 
tirar você por alguns instantes das 
turbulências do dia-a-dia.

A grande questão para ela é mesmo 
o aspecto socializador do tricô. “É sobre 
passar tempo com outras pessoas. 
Tricotar em público é uma maneira 
fantástica de conhecer gente nova: 
concilia a prática da arte com a vida 
social. E isso é mágico.” 

Entre seus projetos mais legais está 
a Musical Knitting Band, uma banda de 
tricoteiras. Usando as redes sociais, ela 
reuniu pessoas que tivessem interesse 
em música e tricô, criando uma 
espécie de orquestra experimental. 
“Bastaram as agulhas, a lã e 
vários sinos. A cada ponto, 
fazíamos barulho. Apresentamos 
num salão de arte e ainda quero 
explorar muito a idéia”, afirma. 
anniholm.com

cat mazza, designer 
Esta designer usa suas criações como manifesto social. Reúne 

diversas mulheres para tricotar bandeiras com logomarcas de 
fábricas que exploram seus funcionários. Denúncia & poesia. E 
ajuda iniciantes. No site, permite às visitantes o upload de imagens 
para dar em troca o passo-a-passo com todos os pontos do desenho. 
microrevolt.org

liz collins, estilista
Referência máxima no mundo do tricô, Liz Collins faz parte 
do CFDA (Conselho de Designers de Moda da América, de 

que a Melissa também participa) e é internacionalmente 
reconhecida pelos vários desdobramentos que dá ao 
seu trabalho em tricô. De peças básicas ou complexas a 
instalações tridimensionais.

Um dos seus projetos é o Knitting Nation, que 
contempla uma série de performances-instalações feitas 
por várias mulheres que têm como meta criar uma 
experiência multi-sensorial, explorando aspectos do 
nacionalismo, da globalização e das comunidades.

“Enquanto houver pessoas fazendo coisas simples, 
lindas e sofisticadas com as próprias mãos, viveremos 
épocas prósperas”, reflete. “Os avanços da tecnologia 
trazem novas possibilidades para o tricô a cada dia. E o 
mais legal é que as pessoas continuam juntas, mesmo 
no tricô automático de máquina. Programadores, 
designers e técnicos de diversas áreas estão quebrando a 
cabeça para a gente. Juntos no mesmo local.” 
lizcollins.com

Karen searle, escultora, 
professora e escritora

A autora do livro “Knitting Art - 150 Innovative 
Works from 18 Contemporary Designers” (A Arte de 
Tricotar - 150 Trabalhos Inovadores de 18 Designers 
Contemporâneos) é uma das principais experts no 
assunto. “Estamos em um momento delicioso para 
quem quer começar. Há várias publicações, revistas 
especializadas e uma variedade de materiais que 
trouxeram a possibilidade de ir muito além das peças 

de vestir. O tricô foi das guerras mais antigas até a arte da 
performance.”     karensearle.com

coletivo Knit tHe city
Baseado na Inglaterra, este grupo é composto por “quatro 

guerreiros feitos de lã que assumiram a missão de fazer uma 
guerrilha de tricô em Londres”. Atendem pelos nomes Deadly 
Knitshape, The Fastener, Shorn-a the Dead e Lady Loop, colorindo 
e animando a capital inglesa com instalações variadas.

“Nenhuma parte da cidade está segura com essa declarada 
guerra contra o tédio e o óbvio. Nosso crime é fazer o sol brilhar 
por meio do tricô”, declaram. Para a alegria dos críticos, eles são 
muito talentosos _além de coerentes. “Nossas agulhas são como 
pincéis mágicos. Dá vontade de abraçar o trabalho. Ponto a ponto, 
no tricô você tem algo 3D. Você conhece algum outro material 
com as mesmas vantagens?”, perguntam.

Um livro oficial que carrega o nome do coletivo traz fotos 
que documentam toda a história do grupo, que vem estampando 
sorrisos e um pouco de surpresa ao cotidiano de uma das mais 
cosmopolitas cidades do mundo.       knitthecity.com

acima e à direita, 
alguns exemplos 

das poéticas 
intervenções 

do coletivo 
inglês Knit 
the City na 

estátua de Charles 
Darwin, em uma 
tradicional cabine 
telefônica londrina,  
e com animais 
em miniaturas 
cruzando a ponte 
sobre o rio tâmisa

Na alto do página, momento de tricotagem 
performática de um arco-íris , parte do 
projeto Knitting Nation, da estilista Liz Collins; 
acima, o trabalho da designer Cat Mazza, 
que faz manifestos por meio do tricô; ao 
lado,  trabalho do artista Freddie robbins

À esq., a 
performance-
instalação 
"plasti-City", 
da artista 
anni Holm, 
com tricô 
feito com 
plástico azul
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duda porto de souza É melisseira, expert em artes 
visuais e viaja pelo mundo descobrindo novos talentos
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Foi-se o tempo em que brechó era um lugar que vendia roupas antigas, fora 
de moda e com cheiro de naftalina. Hoje, eles são verdadeiros templos de peças 
exclusivas, modernas, cheias de estilo e com muita história. 

O brechó é quase um estilo de vida. É optar por deixar de lado modismos 
de momento e mergulhar de cabeça nas possibilidades consagradas e cheias de 
significados que vêm do passado. 

Não acredite, porém, que sejam necessariamente baratas. Algumas lojas, 
especializadas em grifes que marcaram época, podem cobrar mais caro por 
determinada peça do que uma loja que vende roupas novas. A questão neste 
caso é que você está investindo em história e não apenas em um modelão.

Os brechós começam a fazer sucesso no Brasil, mas são uma febre em outros 
países há tempos. Passear por Portobello Road, em Londres, pelo Marché aux 
Puces, de Paris, ou aproveitar a animação dos japoneses em Harajuku, em 
Tóquio, são programas à parte em uma viagem.

Uma sugestão importante para quem vai mergulhar no mundo da roupa 
vintage é aprender um pouco sobre moda. Por exemplo, por que você deve 
procurar por um macacão dos anos 60 com padronagem Pucci? Simplesmente 
porque ele é um dos famosos estilistas dessa época e criou estampas incríveis, 
copiadas e reinventadas até hoje.

Melissa selecionou alguns endereços de brechós no Brasil e no exterior que 
oferecem essas peças especiais, pelas quais vale a pena procurar.

São Paulo: minha avó tinha
Parada obrigatória de produtores de moda e fashionistas em geral, este brechó é 

um dos mais tradicionais de São Paulo. Com um acervo recheado de preciosidades, 
virou referência por ter grande variedade de peças dos anos 20 aos anos 80. Não 
por acaso, a equipe do Minha Avó Tinha faz consultoria para algumas minisséries 
de época da Rede Globo. Quem não tem o hábito de comprar em brechós pode ficar 
tranquilo: todas as peças vendidas por lá passam por um processo de restauração e 
lavagem especiais. Quem procurar por grifes, encontra, mas esse não é o foco. 

O sobrado antigo de esquina é dividido por temas: no primeiro andar estão 
roupas femininas e masculinas; no segundo tem salas com roupas de época, outra 
com casacos, pijamas e roupas infantis, e uma terceira com terninhos e tailleurs, 
maiôs anos 70 e chemises.

Brechó minha avó tinha Rua DoutoR FRanco Da Rocha, 74, PeRDizes. tel.: (11) 3865-1759

MonDo
Brechó

texto sofia campos

CONFIRA O mApA dA mINA dAS pRINCIpAIS LOJAS 
ONdE buSCAR RELíquIAS dE TOdAS AS ÉpOCAS.

Templo de produtores de cinema,  
o minha avó Tinha, em sp,  

é famoso pelo seu rico acervo 
de roupas e objetos de época, 

dos anos 20 aos 80
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Barcelona: holala!
Móveis, vinis, roupas, galeria de arte... Com três andares, 

o Holala! é um dos brechós mais equipados da cidade. Nas 
prateleiras, de tudo um pouco, dividido por seções, além de bem 
cuidadas peças de couro e roupas militares, o destaque são as 
camisetas com estampas da Disney e jaquetinhas de náilon, bem 
anos 80. Nas araras, uma coleção de vestidos das décadas de 50, 
60, 70 e 80 faz a alegria das espanholas. E tem um atrativo a mais: 
atendentes lindos e modernos, que são a cara da loja. 

holala! calle RieRa Baixa, 11

londreS: rellik
Brechós europeus são o paraíso dos casacos. E quem vive nos 

trópicos sonha em poder comprar um modelo com cara dos que 
saem de um filme dos anos 70, mesmo que eles sejam usados 
só uma vez ao ano. Mas na Rellik você não encontra só isso. A 
loja que começou como uma barraquinha em Portobello Road é 
hoje uma das mais bacanas da cidade. Botas, vestidos, bolsas ou 
chapéus, impossível não encontrar ali algo que caia como uma 
luva para você (isso eles também tem). O acervo conta com roupas 
dos anos 30 e 40 e dos melhores estilistas “made in Britain”: Ossie 
Clark, Zandra Rhodes, John Galliano e Vivienne Westwood. 

rellik 8 GolBoRne RoaD, www.RelliklonDon.co.uk.

PariS: Scarlett
Segredinho muito bem guardado das parisienses, a 

Scarlett não está na rota dos turistas. Perdida nos arredores do 
quadrilátero da moda _perto da Avenue Montaigne e próxima ao 
Plaza Athenée_ oferece roupas das grandes maisons parisienses, 
em especial Chanel. Aliás, a marca é responsável por pelo menos 
90% do acervo da loja. Lá você encontra os maiores clássicos 
da grife: roupas, bijuterias, bolsas, pérolas e as indefectíveis 
camélias, por preços salgados, mas que valem a pena. Afinal, 
lembre-se de que você sairá com uma criação original de época. 
Quem frequenta? Fashionistas e francesinhas do 16èmme, bem 
ao estilo Lou Doillon, que misturam peças clássicas com itens da 
fast-fashion H&M.

Scarlett 3 Rue chaMBiGes. tel: (33) 1 47 20 56 19

 nova York: Beacon'S cloSet
Brechó hype de Nova York, o Beacon’s Closet abriu suas portas 

em 1997, em Williamsburg, e hoje tem mais um endereço. Os 
bem-vestidos de Nova York levam suas roupas bacanas à loja e as 
vendem por lá. Essa é a garantia de ter sempre uma peça incrível 
para os futuros clientes. Entre as seções mais concorridas, a de 
t-shirts e a de sapatos, com modelos irresistíveis. Boa notícia: vende 
pela internet e entrega no Brasil. Além da loja de Williamsburg, 
eles têm uma filial na Park Slope, também no Brooklyn.

Beacon'S cloSet 88, 11th stReet, tel.: (718) 486-0816   www.Beaconscloset.coM

rio: deSculPe, eu Sou chique
É no simpático bairro de Laranjeiras, no Rio, que funciona o 

Desculpe, Eu Sou Chique, que tem um acervo de roupas para todos 
os gostos e bolsos, sem se preocupar com grifes. Móveis e objetos 
também estão disponíveis no local. O brechó é uma referência para 
figurinistas de cinema, teatro e decoradores. 

deSculPe, eu Sou chique Rua alice, 75. (21) 2225-6059  www.PaulsBoutiqueBeRlin.De

Berlim: Paul'S Boutique
Além do nome _uma referência ao álbum homônimo dos 

Beastie Boys (de 1989)_ há também na fachada deste brechó 
uma imagem do grupo de hip hop norte-americano. Do lado de 
dentro, os proprietários mostram que além do bom gosto para 
música eles têm bom gosto para as roupas. A loja oferece uma 
boa seleção de peças e acessórios de grifes como Miu Miu, Dior, 
Chanel, Comme des Garçons, só para citar algumas das mais 
bacanas. 

O brechó também não decepciona os adeptos do streetwear, 
com achados de marcas como Adidas, Puma, Converse, Levi's  
e Fred Perry. Inaugurada no ano 2000, a Paul's Boutique é  
ainda superbem localizada: fica na badalada Oderbergerstrasse, 
onde se concentra boa parte dos brechós da capital alemã.  
Eles estão entre os mais interessantes do momento porque 
é possível encontrar por lá algumas peças raras da extinta 
Alemanha Oriental.

Paul'S Boutique oDeRBeRGeRstRasse 47, 10435, BeRliM  www.PaulsBoutiqueBeRlin.De

Na foto acima, 
a melissa aranha 
faz parte do 
acervo de peças 
exclusivas 
vendidas pelo 
minha avó Tinha, 
de são paulo; 
nas fotos à 
esquerda e à 
direita estão as 
duas lojas do 
superbrechó 
Beacon´s closet 
de Nova York; à 
dir., a primeira 
e mais bacana, 
instalada no 
coração do 
descolado bairro 
de Williamsburg, 
uma vizinhança 
que vale a pena 
ser explorada.
À esquerda, a 
nova filial, que 
também fica no 
Brooklin e tem 
peças incríveis
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o Holala!, em Barcelona é um 
dos mais pops da cidade, com 
uma coleção que mistura vinil 
e roupas de época (à esq., na 
página anterior);
o londrino Rellik (à esq.) 
agrada pelas roupas bem 
escolhidas e pela animação das 
proprietárias; elas gostam de 
receber os clientes ao som das 
mais novas bandas européias;
ao lado, o Desculpe, Eu sou 
chique, no Rio, é procurado 
pela turma de produção de 
cinama e teatro que circula 
pelas Laranjeiras
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texto ERIKA PALOMINO | fotos AG. FOTOSITE

O INVERNO
CHEGOU!

O inverno 2011 se apresenta como uma temporada 
extremamente livre, onde tendências aparentemente 
confl itantes poderão coexistir no mesmo guarda-roupa. Você 
poderá escolher entre peças de cores neutras (cinzas e beges); 
amarelões, vermelhos, verdes, azuis e laranjas intensos; tudo 
branco ou tudo preto, com bastante marrom, azul marinho, 
olivas, bordôs invernais.

Em termos de formas, seu jeans pode ser skinny, mas o 
conforto pode sugerir que você escolha uma boa calça cenoura 
mais curta. Arrase numa transparência ou feche o corpo com 
casacos que abraçam e luvas dramáticas. A silhueta pode vir 
tão largada quanto pedem vestidos e saias compridas e rodadas 
(herança do verão 2011) ou cinturadas, em looks ultrafemininos 
de pegada anos 50. Ah, tem também a volta da sobreposição 
desencanada e as formas alongadas do estilo grunge, da década 
de 90, e também um certo glamour anos 70.

Ou seja: tudo aquilo que você quiser.
Quando o assunto diz respeito aos materiais, estão em alta 

malhas e tricôs, muitas lãs (em suéteres, casacos encurtados 
e retos), organzas, cetins e muita renda, sem falar das peles 
(sintéticas, como detalhes das peças mais sofi sticadas para a 
noite e nos acessórios). A estamparia continua privilegiando 
os xadrezes e os grafi smos geométricos.

A principal sacada é o mix. Mix de superfícies (brilhoso 
mais opaco, mais transparente, mais bordado, mais paetê, 
mais pele). Quanto mais materiais, mais sofi sticado 
e criativo seu look. E também mix de referências: 
esportivo com navy, com alta-costura; anos 30 e 
nostalgia versus futurismo... Mix de proporções, o curto 
com o megacomprido... 

Daí que informação de moda é cada vez mais 
importante hoje em dia. Assim você ganha confi ança para 
ousar e criar seu próprio estilo. Que, certamente, tem tudo a ver 
com sua Melissa Time Code. Confi ra nesta página uma seleção 
de tendências feitas a partir dos melhores desfi les do São Paulo 
Fashion Week de janeiro último.

MUITA LIBERDADE DE ESCOLHA NAS TENDÊNCIAS
DESFILADAS NO ÚLTIMO SÃO PAULO FASHION WEEK. 

À esq., o grunge revisitado de Juliana Jabour; 
acima o laranja intenso da Iódice; no alto 
casaquete mais shortinho da Colcci e, acima, 
o vestido de texturas brilhantes na coleção 
arquitetônica da Cori, que veio mais jovial

Acima, o fetiche sexy de Alexandre Herchcovitch; 
à dir., rendas e listras na Huis Clos de Sara 
Kawasaki; ao lado o vermelho forte da Osklen e, 
abaixo, o terninho ajustado em preto da Animale
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No alto, vestido da Tufi  Duek, 
desenhada por Eduardo Pombal, 
coleção inspirada na limpeza das 
linhas do design e da arquitetura 
escandinavos; acima, máxi 
cárdigan em lã da Maria Bonita; 
à esq., transparência chic de 
Reinaldo Lourenço
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PLASTICDREAMS 

Charlotte e Peter Fiell são autoridades em 
design dos séculos 20 e 21. Com mais de 30 
best-sellers publicados, eles criaram o selo Fiell, 
especializado no tema. O livro “Plastic Dreams” 
é um de seus principais lançamentos e reúne 
mais de 120 marcas famosas em todo o mundo 
por ter desenvolvido trabalhos criativos com 
plástico. Melissa, claro, está entre elas.

Nesta entrevista, Peter Fiell fala sobre o 
futuro do plástico, sobre Melissa e aponta para 
onde vai o design a partir de agora.

PLASTIC DREAMS - Quando e como surgiu 
o interesse de vocês por plástico?

PETER FIELL - Se você produz design hoje, 
necessariamente vai se interessar pelo plástico. 
É um material maravilhoso para trabalhar. 
O plástico também é ideal para quem precisa 
produzir em larga escala. E, vamos ser francos: o 
design moderno está diretamente relacionado ao 
processo industrial. Charlotte também estudou 
a função e o uso de materiais como parte de seu 
curso universitário. Por isso, ela tem interesse em 
plástico do ponto de vista da indústria química. 

PLASTIC - Você poderia falar um 
pouco sobre o processo de criação e de 
desenvolvimento do livro “Plastic Dreams”? 
É um projeto feito em conjunto com Edson 
Matsuo e Melissa. Como vocês entraram em 
contato e como começou essa parceria?

PETER - Charlotte e eu sempre desejamos 
fazer um livro que falasse sobre a importância 
do plástico no design. Quando Edson Matsuo e 
a Melissa nos procuraram com a proposta, nós 
praticamente pulamos de alegria com o convite. A 
Melissa desenharia e produziria uma embalagem 
especial para o livro. De plástico, lógico. Nós 
adoramos, claro. Foi um ótimo trabalho! Melissa 
nos deu liberdade para selecionar os designers 
que seriam incluídos nessa edição. 

PLASTIC - Em termos de design e da 

texto SERGIO AMARAL

Charlotte e Peter Fiell, autores da bíblia do design em PlástiCo, Falam 
dos Fundamentos e dos Caminhos que o material vai tomar no Futuro.

tecnologia de plástico, quais são os aspectos mais relevantes, 
no caso dos produtos criados por Melissa?

PETER - Nós admiramos muito o design e a qualidade de 
produção de Melissa. Acreditamos que, ao trabalhar com os 
criadores mais influentes do mundo da moda e do design, Melissa 
está criando produtos realmente revolucionários. Essa percepção 
vale para o design e para o desenvolvimento tecnológico da marca.

PLASTIC - Se você pudesse escolher três produtos entre 
os 120 mostrados em “Plastic Dreams” quais seriam?

PETER - O telefone Ericofon (1954). Este foi o primeiro 
aparelho em uma forma única e feito de plástico ABS. Isso 
garantiu ares futuristas ao produto. A cadeira Polypropylene 
(1960-63), criada por Robin Day também foi revolucionária e se 
tornou uma best-seller. É a cadeira de plástico mais vendida de 
todos os tempos. E, finalmente, a máquina de escrever Valentine 
(1969), uma criação de Ettore Sottsass para a empresa Olivetti. A 
peça mostrou que mesmo objetos feitos para serem usados em 
escritório poderiam ser bonitos e inovadores em seu design.

PLASTIC - Há alguma crítica em relação ao plástico por ele 
não ser considerado reciclável. Mas é exatamente o oposto, 
não? Como você vê a mudança de percepção das pessoas 
em relação ao material e como elas vão mudar a maneira 
como o utilizam em um mundo que se preocupa cada vez 
mais com o meio ambiente? 

PETER - O problema é uma percepção generalizada de que 

o plástico é barato e, por isso, é jogado fora 
com facilidade. Nada poderia estar mais longe 
da verdade. A realidade é que o plástico é um 
material muito nobre e de valor, portanto 
deveria ser tratado como tal. Além disso, a 
nova geração de plástico produzido a partir de 
polímeros ecológicos vai, se usada de maneira 
adequada, diminuir bastante o impacto do 
plástico no meio ambiente.

PLASTIC - Como você imagina que será o 
design no futuro?

PETER - Nossa esperança sincera é que 
os consumidores vão adotar o conceito de 
"qualidade é melhor do que quantidade", e 
a partir daí fazer suas compras com mais 
informações antes de fazer suas escolhas. Essa 
cultura do "use hoje e jogue fora amanhã" é 
totalmente insustentável.

PLASTIC - Que outros aspectos 
importantes vêm preocupando os designers?

PETER - O bom design hoje se baseia na 
premissa de criar conexões. É importante que 
os produtos se conectem em diferentes níveis 
com o consumidor. Obviamente, deve funcionar 
do ponto de vista da funcionalidade e ser viável 
economicamente. Hoje, o design deve também 
ser viável emocionalmente. Os designers devem 
perceber que um produto não deve ser feito 
apenas porque é possível fazê-lo.

PLASTIC - Em que outros projetos você 
está envolvido atualmente? Pode 
antecipar algo para a gente?

PETER - Temos 
excelentes 
projetos para 
novos livros, 

incluindo um que vai se chamar "Panorama do Design 
de Cadeiras". É uma nova, grande e mais completa 
pesquisa sobre tema, comparada à que fizemos em  
nosso livro anterior.

PLASTIC - Charlotte também se interessa por  
moda. Moda e design têm aspectos em comum,  
como as tendências e o jeito como se tornam verdadeiros  
arquivos do passado e do presente. Em que aspectos  
você os considera diferentes?

PETER - Charlotte acaba de terminar uma obra de referência 
enorme: "Hairstyles: Ancient to Present" (Penteados: da 
Antiguidade ao Presente, em tradução livre), e trabalha agora 
com Emmanuelle Dirix em duas novas pesquisas 
sobre moda: "O Livro da Moda dos Anos 20" 
e  "O Livro da Moda dos Anos 30". Há 
grandes áreas em comum entre moda 
e design. Um exemplo concreto são 
as Melissas! Adoraríamos fazer um 
livro sobre o design de calçados 
através das eras. E claro que 
essa obra teria de incluir 
diversos modelos 
inovadores de 
Melissa.

Peter e Charlotte Fiell, 
experts em design 
e autores do livro 
"Plastic Dreams", que 
destaca a criação da 
arquiteta Zaha Hadid 
para Melissa (abaixo)

O telefone Ericofon, a máquina de escrever 
Valentine e a cadeira Polypropylene, três dos mais 
importantes objetos de design elencados em 
Plastic Dreams, Bíblia do design em plástico
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texto lucas liedke | imagens gregory euclide

ANALISTA DE TENDÊNCIAS PREVÊ UM FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL, CRIATIVO 
E RESPONSÁVEL, ENQUANTO O BRASIL AMPLIA SUA INFLUÊNCIA NO MUNDO.

A HORA
É ESSA

É natural a nossa vontade de sempre querer prever o futuro, já 
que o presente escorre pelas nossas mãos todos os dias. Projetar o 
futuro talvez seja uma tentativa de dominar o tempo. “Se eu crio 
o que está por vir, tudo está sob o meu controle”, imaginamos. 
Bom, não é bem por aí. Criar o futuro é saber que seremos os 
primeiros de algo muito novo. Mas esse controle nunca existe. 

A história da Melissa é um exemplo. O tempo era outro e a 
novidade era usar sandália produzida unicamente em plástico. 
Isso ainda é novo, mas se movimenta a medida que as novas 
tecnologias avançam e os materiais ficam mais precisos. Melissa 
trabalha com plástico injetável e reciclável em calçados, moldados 
sem qualquer tipo de desperdício há mais de 30 anos.

Segundo cientistas, o grande avanço do plástico, em geral, 
ficará por conta de novas opções de biodegradáveis, pela 
nanotecnologia (construção de estruturas a partir dos átomos) e 
pela biotecnologia (inovações inspiradas nos organismos vivos), 
além de matérias-primas menos tóxicas. Veremos daqui a dez 
anos, produtos e embalagens 100% sintéticas, mas sustentáveis.

Na medida que nossos recursos planetários se esgotarem, 
vamos olhar para os materiais não-naturais através de novas 
e maravilhosas perspectivas, em produtos com design e sem 
discurso vazio.

Sim, porque hoje, nós juventude millennial, não aceitamos 
qualquer modelo de negócio. O tempo fez de nós seres mais 
exigentes, sociais, éticos e de conteúdo apurado. Estamos no 
meio de uma mudança enorme e somos agentes ativos nessa 
transformação. "The times they are a-changin..."

O tempo também influencia na compreensão sobre uma 
melhor economia, refletindo em um cuidado mais eficaz 
sobre a sociedade. Esse entendimento mais profundo é o 
que chamamos de economia criativa –expressão vinda 
do Reino Unido, nos anos 90, e que inicia a discussão 
no Brasil.

Essa nova mentalidade conecta a expansão dos 
nossos salários a soluções mais criativas, fruto de 
novas profissões e da evolução das novas tecnologias. 
É o tempo de valorizar setores até então vistos como 
secundários, como a moda, o design, a propaganda, a 
arte e a arquitetura. É hora do Brasil seguir uma trajetória de 
crescimento sustentável depois de quase 30 anos no mesmo passo. 
De novo, sobre o tempo: cada um e cada país tem o seu.

Mas com essa nova amplitude econômica, o Brasil cresce o 
volume de exportação mundo afora. Isso aumenta a percepção de 
que o produto daqui também é excelente e eleva nós brasileiros à 
categoria de lançadores de tendências.

O momento vai ao encontro dos ‘alphas globais’: consumidores 
modernos ao redor do universo que utilizam dos mesmos 
caracteres para se vestir, agir, consumir e falar.

Ou seja, uma menina do Japão, ao lado de uma canadense e 
uma brasileira se tornam um grupo, às vezes, com nacionalidades 
imperceptíveis, pois todas respiram das mesmas referências, 
por causa da cultura da internet, que expande qualquer tópico 
relevante e local a dimensões estratosféricas, derrubando 
também as barreiras entre o que é online e offline. Esse cenário é 
sensacional do ponto de vista macro: ‘todos somos um’, ao mesmo 
tempo que expressamos nossas diferenças –não pelo país de 
origem, mas pelas nossas próprias características. 

O sincretismo cultural nos leva a crer que ser marca e 
indivíduo mais participativo lá fora nos torna pessoas de um 
mesmo tempo.

O timing do mundo está cada vez mais alinhado para ser o 
mesmo. Mas e o seu timing? Como fazer que o tempo trabalhe 
para a gente?

Viver em harmonia com o tempo é ser sensível aos 
movimentos que nos rodeiam. Mas, acima de tudo, é estar 
centrado na nossa própria essência. 

Mesmo que nossas criações sejam para o mundo e tomem 
seu rumo próprio, o mais bonito de tudo é fazer dessa costura 
entre possibilidades, projeções e criatividade, uma história a ser 
contada nos próximos tempos.

LuCAS LiEdkE É diRetOR dA áReA de tendênciAs dA AgênciA BOx 1824, especilizAdA em detectAR e 
AntecipAR nOvOs cOmpORtAmentOs e inteResses. 
O ARtistA plásticO GrEGory EuCLidE usA lixO e sOBRAs cOmO mAteRiAl pARA suAs OBRAs. É um 
defensOR dO meiO AmBiente. Os tRABAlHOs que lustRAm estA RepORtAgem sãO dA sÉRie "Bent AROund 
tHe mAking Of lAnd´s new use", de 2010, sãO feitOs A pARtiR de RestOs de AcRílicO, espumA, gRAmA, 
cAnetAs e lápis usAdOs e mAdeiRA. pARA cOnHeceR mAis dO tRABAlHO dO ARtistA váO AO site www.
gRegORyeuclide.cOm

 



numa atmosfera de sonho e romance, e com certa 
dose de mistério, os modelos da nova coleção time 

code, entre relógios, flores, rendas e borboletas. não 
se atrase para o chá mais fashion da temporada.

fotos SANDRINE DULERMO & MICHAEL LABICA
direção de moda NEIL STUART
edição de moda CHERYL KONTEH
make jULIE jACOBS
cabelo EARL SIMMS
manicure ANDREA FULERTON
modelo CHARLOTTE BOSS @ UNION MODELS
direção criativa EDUARDO jORDãO DE MAgALHãES

* Alguns produtos podem sofrer distorção de cores ou não serem disponibilizados para comercialização.

laço Sonia Rykiel
MELISSA ULTRAgIRL 

+ j. MASKREY 

 
I 

dream 
of 

melIssa



vestido Lanvin
VIVIENNE WESTWOOD ANgLOMANIA 

+ CROCO MARY jANE



vestido gareth Pugh | saia vintage
colar Vivienne Westwood
VIVIENNE WESTWOOD ANgLOMANIA 
+ MELISSA ANKLE BOOT



saia e brincos Vivienne Westwood | top Kenzo
MELISSA TALKINg 



corset e calcinha Dolce & gabbana | sutiã Lascivious
capa acervo | chapéu Piers Atkinson

MELISSA WANTINg



saia e calcinha Vivienne Westwood | jaqueta D&g 
coroa Butler and Wilson

MELISSA HAVINg TRICOT 



corset e colar Vivienne Westwood 
saia john galliano
tiara j.Maskrey
MELISSA DREAMINg 
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Ai, que 
loucura!

Olhe para uma foto de Lady Gaga. Qualquer uma. Preste 
bem atenção e responda: você é capaz de dizer precisamente 
de quando é a imagem? É bem provável que não. Gaga utiliza 
tantos elementos na construção de sua "persona" que, se a gente 
não soubesse de quem se trata, dificilmente identificaria o Gaga-
look como dos anos 80, 90 ou 2000. E quem se importa?

É justamente esse efeito atemporal uma das características 
mais interessantes dos personagens pop do nosso tempo. Moda, 
música e artes estão cheios de figuras atemporais. Alguns até 
apontados como à frente do seu tempo. Pensou Bjork? É por aí.

Foi a cantora islandesa que dividiu as opiniões de críticos de 
moda no mundo todo ao aparecer no tapete vermelho do Oscar 
2001 vestindo um ganso. OK, era um vestido em formato de 
ganso, assinado pelo estilista Marjan Pejoski, responsável por 
congestionar as máquinas fotográficas da imprensa naquele dia.
Enquanto os flashes espocavam, Bjork certamente se divertia em 
quebrar padrões, dando uma banana para a elegância vigente. 

Você conhece Anna Piaggi, uma das editoras de moda 
da “Vogue” italiana? Ela é um dos grandes exemplos de 
atemporalidade, conhecida por assinar editoriais fashion que 
flertam com o mundo das artes. Ela pode ser considerada uma 
verdadeira instalação ambulante: seu cabelo pode estar azul 
ou vermelho, depende de estado de espírito. O visual de Piaggi,  
pode chocar os menos habituados ao exuberante universo 
fashion, mas inspira estilistas como Karl Lagerfeld, com quem 
Anna assinou um livro. Ela é tão atemporal que até hoje prefere 
produzir textos numa máquina de escrever, daquelas antigas.

Isabella Blow é outra dessas personagens na moda. 
Descobridora de McQueen, comprou toda a primeira coleção 
do estilista britânico e ficou célebre pelos looks absurdos. Sabe 
aquelas roupas de desfile que todo mundo olha e pergunta: 
"mas quem veste isso?". Isabela era essa pessoa. E usava tudo 
com a maior naturalidade. Foi musa de Philip Treacy, o 
chapeleiro maluco inglês cujas surreais criações (uma lagosta 

conheça alguns personagens que vivem (e se vestem) 
À Frente do seu tempo, construindo histórias 
excÊntricas sem passado nem Futuro. são o hoje.

texto ronald villardo | ilustração romeu Silveira

vermelha cravejada de cristais é uma das mais 
memoráveis) sempre encontraram aconchego 
na mente aberta desta visionária, que ganhou 
recentemente uma série de livros dedicados ao 
seu legado e biografia.

Outra que prefere ignorar o bonde do tempo, 
é a russa Elke Maravilha, uma maravilha 
de look, ontem, hoje e amanhã... O carisma 
da performer, modelo e atriz que mora no 
Brasil desde criancinha é um dos mais fortes 
que já testemunhei. A montação exuberante 
cabe tanto no show dos Dzi Croquetes (grupo 
brasileiro de teatro, ultramegaatemporal, 
que desafiou o conservadorismo nos anos 70) 
quanto em "Burlesco", o filme que Christina 
Aguilera fez com Cher em 2010. Elke Maravilha 
é coisa nossa. Nossa Cher.

Angelina Jolie é uma das mulheres 
mais lindas do mundo. E mulheres lindas 
se preocupam com marcas do tempo, 
especialmente no rosto, certo? Mais ou menos. 
Apesar de vaidosa, Angelina já disse que 
“jamais” fará plástica. Medo do tempo não é 
uma preocupação para a mulher de Brad Pitt. 

E Amy Winehouse, hein? Pois é, a cantora 
inglesa que chacoalhou o mundo com uma voz 
que soa de outros tempos, usando um cabelo 
de tempos idos, vive como se não houvesse 
tempo certo e, ao misturar tudo o tempo todo, 
distancia-se de todas as outras cantoras deste 
tempo e assume o posto de artista à frente do 
seu tempo. E será que vai durar muito tempo? 

roNalD VIllarDo é editor e blogueiro de mundAnidAdes do site do 
globo. e está no twitter @ronAldvillArdo
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texto André rodrigues

O tempO dinamiza, mOvimenta e transfOrma O mundO da mOda da nOite para O dia e 
dO dia para a nOite. O nOvO desafiO é tOrnar seu aquilO que está dispOnível para tOdOs.

rebobine
por favor

Tempo é movimento. É a posição do Sol em relação à Terra. 
Tempo é distância. É o que separa São Paulo de Londres _de 
avião é um tempo, de navio é outro tempo. Tempo é mudança. 
É o tempo que leva para uma lagarta virar borboleta, para uma 
menina virar mulher, para uma ideia virar produto. O tempo, 
assim como a moda, é urgente. É transformação.

O tempo passa, as referências mudam, e a moda avança 
_ou rebobina. O novo não está no inédito. O novo está no 
autêntico. Inéditas são as tecnologias: tecidos liquefeitos, que 
saem de latinhas, bactérias que desenham estampas, roupas 
inteligentes, a revolução dos plásticos. Na moda, o novo está 
na maneira que tornamos nosso aquilo que está disponível 
para todos. 

Como reafirma a consultora de moda Costanza Pascolato: 
“Novo é o que ainda temos disponibilidade, interesse e energia 
para criar ou experimentar. Não tem a ver com inédito. Na 
moda, em especial, o uso e a combinação de certas ideias, a 
revisão de alguns valores, a percepção de comportamentos 
coletivos... Tudo isso se renova. A moda, aliás, é por natureza 
motivada pelo que possa parecer novo”.

DE voLTa para o fUTUro
Dependendo da forma que fazemos essa apropriação da 

propriedade alheia, podemos dar vida a um clássico. Chanel fez 
isso com o “little black dress” nos anos 1920, Thomas Burberry 
também, com o seu famigerado trench-coat militar durante a 
1ª Guerra Mundial.

Madames Grès e Vionnet, Diane Von Furstenberg, Christian 
Dior: todos compartilham os louros de terem fincado um 
clássico na história da moda. Eles, os clássicos, precisam acima 
de tudo ter longevidade. “Um clássico é intemporal, ou seja, 
seu sentido original prevalece sobre a passagem do tempo. 
Isso acontece por uma série de fatores, desde a ideia original, a 
qualidade das criações, o seu aspecto utilitário, a praticidade e 
o gosto até a busca da perfeição na qual a criação dessa peça ou 
item quase sempre está baseada”, explica Costanza.

no alto, reprodução de cartaz da Burberry de 1918, época em 
que a Primeira guerra Mundial chegava ao fim e a casa britânica 
lançava seu emblemático trench-coat; à esq., imagem de uma 
campanha da marca de 1930; acima, a mesma peça em versão 
anos 2000, recontextualizada com a atriz emma Watson, a 
Hermione da saga cinematográfica "Harry Potter". Ciente do 
fundamento e da tradição que carrega, a Burberry lançou no 
último ano o site Art of the Trench (artofthetrench.com) em que 
clientes da grife postam fotos vestindo a peça
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Fuçando nos baús das grandes maisons, bússolas para 
o Planeta Fashion, o indivíduo encontra não somente 
os clássicos, mas inúmeros elementos que podem ser 
transportados na linha do tempo. Para a consultora de moda, 
“os acervos são fundamentais para a história de cada marca, 
de cada designer, e têm a mesma importância de um álbum 
de fotografi as pessoais para cada um de nós. Quando olhamos 
para o passado entendemos melhor o presente, reafi rmamos 
valores mais importantes _e que decidimos manter ao longo 
do tempo _ e projetamos o futuro com base no que já vivemos. 
Fazendo escolhas entre erros e acertos”. 

Revivalismo é reciclagem. E reciclar é preciso.

a CULTUra Do rEMIX
“É da natureza humana esse processo _de se 

retroalimentar (de conhecimento, experiência, sabedoria) 
para seguir em frente_ e, tal qual a ciência e a tecnologia, 
a moda segue uma evolução natural que não pode 
desconsiderar memórias, distantes ou recentes, para 
continuar avançando. A história do vestuário é a história 
do ser humano”, sentencia Costanza.

Isso explica, por exemplo, a juventude em 
Harajuku, coração fashion da capital japonesa. 
Meninas tipo vitorianas, meninos tipo 
rockabillies, só que cada qual com seu twist: 
pode ser o make gótico ou o topete 
exageradamente surrealista.

Desde os anos 1960, a moda aprendeu uma 
maneira diferente de evoluir: desconstruir 
e reconstruir o que já havia sido feito. 
Identifi car-se novamente com algo do passado, 
um estilo de vestir ou uma homenagem à 
fi losofi a de quem se vestia daquela maneira. 

Naquele tempo, por exemplo, um 
retorno às raízes da natureza parecia ser 
bom. O movimento hippie foi isso. Amor 
ao próximo, ao natural (e as faixinhas na 
cabeça com penas, bem Apache).

Hoje, quando as coisas tornam-
se velhas da noite para o dia e tudo 
parece ter sido criado, reinventar peças 
do passado tornou-se um jeito não só 
válido como praticamente exigido pelas 
tendências da temporada.

Quais foram suas referências? O que marcou 
a sua vida? Quem foram seus modelos? Clubbers? 
Hippies? Bauhaus? Quer brincar de dândi? Misture 
Oscar Wilde + Gucci e monte seu Chuck Bass em
 casa mesmo.

Não importa o que você usa, se é uma reinvenção 
de uma roupa de circo ou um moulage, mas como você 
usa. Quando virtualmente tudo está à sua disposição 
no high fashion, no brechó ou na Céline, o que você 
consegue criar com isso? Esse é o novo desafi o.

aNDrE roDrIGUES É JornALiSTA, eDiTor DA reViSTA onLine 
U+MAG (UMAGMAG.CoM), FÃ De GAMeS e SÚDiTo DA PAPiSA 

CoSTAnZA PASCoLATo, eLA eM SiM UM CLÁSSiCo DA MoDA brASiLeirA.

A infl uência de Chanel atravessa os tempos; a rainha do estilo 
emplacou peças e elementos icônicos, como a bolsinha matelassada, 
os colares de pérolas, as camélias em tecido e o elegante tailleur 
(acima em imagem vintage) e à esquerda em releitura de Karl 
Lagerfeld na alta-costura da maison

Acima, a atriz Audrey Hepburn no clássico "Bonequinha 
de Luxo", referência em elegância com o look pretinho 
básico, pérolas e luvas, copiados e recriados até hoje; 
na sequência abaixo, um vestido trapézio dos anos 60, 
look da Balenciada do inverno 2010, e o estilista Christian dior 
em ação, o criador do new-look

a mOda seGue uma evOluÇÃO 
natural que COnsidera a 

memÓria. a HistÓria dO vestuáriO 
é a HistÓria dO ser HumanO.

“É da natureza humana esse processo _de se 
retroalimentar (de conhecimento, experiência, sabedoria) 
para seguir em frente_ e, tal qual a ciência e a tecnologia, 
a moda segue uma evolução natural que não pode 
desconsiderar memórias, distantes ou recentes, para 
continuar avançando. A história do vestuário é a história 

Isso explica, por exemplo, a juventude em 
Harajuku, coração fashion da capital japonesa. 

rockabillies, só que cada qual com seu twist: 

Desde os anos 1960, a moda aprendeu uma 

Identifi car-se novamente com algo do passado, 

fi losofi a de quem se vestia daquela maneira. 

Quais foram suas referências? O que marcou 
a sua vida? Quem foram seus modelos? Clubbers? 
Hippies? Bauhaus? Quer brincar de dândi? Misture 
Oscar Wilde + Gucci e monte seu Chuck Bass em

Não importa o que você usa, se é uma reinvenção 
de uma roupa de circo ou um moulage, mas como você 
usa. Quando virtualmente tudo está à sua disposição 
no high fashion, no brechó ou na Céline, o que você 
consegue criar com isso? Esse é o novo desafi o.

É JornALiSTA, eDiTor DA reViSTA onLine 
U+MAG (UMAGMAG.CoM), FÃ De GAMeS e SÚDiTo DA PAPiSA 

CoSTAnZA PASCoLATo, eLA eM SiM UM CLÁSSiCo DA MoDA brASiLeirA.

A infl uência de Chanel atravessa os tempos; a rainha do estilo 
emplacou peças e elementos icônicos, como a bolsinha matelassada, 
os colares de pérolas, as camélias em tecido e o elegante tailleur 
(acima em imagem vintage) e à esquerda em releitura de Karl 
Lagerfeld na alta-costura da maison
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VALE A PENA 
VER DE NOVO

Muitos fi lmes envelhecem mal –até 
porque não eram bons nem mesmo quando 
jovens... Mas alguns sobrevivem ao tempo 
e, acredite, até melhoram com o passar dos 
anos, porque deixam claro o quanto foram 
revolucionários e diferentes na época em que 
foram exibidos. 

O tempo não estragou por exemplo, “...E o 
Vento Levou” (1939), de Victor Fleming, com 
Clark Gable e Vivien Leigh. O fi lme conta a 
história de Scarlett O'Hara, garota mimada 
criada no sul dos Estados Unidos que enfrenta 
o caos da Guerra Civil. São dela as frases 
famosas: “Amanhã eu penso nisso” e “Nunca 
mais vou passar fome outra vez!”.

Mais cabeçudo é “Cidadão Kane” (1941), 
produzido, dirigido e interpretado por Orson 
Wells. O fi lme é conduzido por fl ashbacks, 
acompanhando um jornalista cuja missão é 
descobrir o que signifi ca a última palavra dita 
pelo megaempresário Charles Foster Kane 
antes de morrer: Rosebud. Pede um pouco de 
paciência, mas vale muito a pena. E está em 
todas as listas dos melhores fi lmes da história. 

A categoria fi cção precisa de tempo para 
ser apreciada de tantos fi lmes incríveis. Dois 
longas que fi cam melhores a cada sessão são 
“Contatos Imediatos de Terceiro Grau" (1977) 
e “ET” (1982), ambos de Steven Spielberg. O 
diretor é um dos especialistas em traduzir 
em fi lme as aventuras que poderiam ter 
acontecido no nosso quintal. 

O primeiro “Guerra nas Estrelas” (1977), 
de George Lucas, abriu alas para histórias 
contadas em mais de um fi lme (seis no caso). 

texto DANIEL JAPIASSU

E DE NOVO E DE NOVO. O CINEMA É O REGISTRO MAIS DIVERTIDO 
DAS DIFERENTES ÉPOCAS DA HISTÓRIA HUMANA E DAS PRINCIPAIS 
QUESTÕES QUE AFETAM A VIDA DAS PESSOAS. NÃO IMPORTA QUANDO.

A fi cção científi ca encontrou lugar 
também para dramas bem reais dos seres 
humanos. Dois fi lmes são fundamentais 
nessa seara. Um deles é “Blade Runner, o 
Caçador de Andróides” (1982). O futuro, 
hipertecnológico, mas sombrio, com toques 
de polical noir dos anos 40 é um achado. 
E a sequência fi nal, com Harrison Ford e o 
holandês Rutger Hauer, é antológica. A direção é 
de Ridley Scott, que, três anos antes, havia deixado 
todo mundo em pânico com “Alien, o Oitavo 
Passageiro”, outro clássico. Outra fi cção que trata 
das dores humanas é “2001, Uma Odisséia no Espaço” 
(1968), do gênio Stanley Kubrik. 

Quem consegue dormir depois de assistir a “Poltergeist, 
o Fenômeno” (1982)? Ou Jack Nicholson como “O 
Iluminado” (1980)? Nem seus diretores, Tobe Hooper e 
Stanley Kubrick! Gosta de fi lme de terror, mas quer ver 
algo sem tanto derramamento de sangue, então anote: “Os 
Inocentes” (1961), de Jack Clayton, com Deborah Kerr no 
papel da governanta contratada para cuidar de duas crianças 
numa mansão inglesa. Baseado no livro de Henry James, “A 
Volta do Parafuso”, é um daqueles fi lmes que nunca é bom 
assistir sozinho... Em 2001, Alejandro Amenábar o refi lmou, com 
Nicole Kidman no papel principal. O fi lme se chama “Os Outros”.

Drama não signifi ca fi lme de tragédia. Normalmente são obras 
que fazem a gente parar e pensar sobre um tema. “Conduzindo Miss 
Daisy” (1989), de Bruce Beresford, é sobre a amizade de uma senhora 
judia (Jessica Tandy) e seu motorista negro (Morgan Freeman). Pais 
separados são a coisa mais comum hoje, mas nem sempre foi assim. 
Em “Kramer vs. Kramer” (1979), Dustin Hoffman, abandonado pela 
mulher, Meryl Streep (que deixa com ele o fi lho do casal), precisa 

mudar para conquistar o garoto. A cena do sorvete é fabulosa.
"Fome de Viver", com a lindíssima Catherine Deneuve e o 

roqueiro David Bowie, é um emblema dos anos 80, quando 
acontecia o movimento gótico. A história de uma vampira 
sexy que se alimenta do sangue de seus amantes. Em troca, 
eles vivem jovens. Uma ode ao hedonismo com vestimentas 
modernas, o fi lme fala sobre a obsessão pela juventude.

Mais ou menos na década de 80, o cinema adotou um jeito 
diferente de fazer fi lmes: usando muitos efeitos especiais. 
Foi uma época maravilhosa para os fi lmes de aventura. O 
arqueólogo bonitão Indiana Jones é o representante mais 
duradouro dessa fase. Em “Os Caçadores da Arca Perdida” 
(1981), de Steven Spielberg, eles mostraram como fazer fi lmes 
que faziam as pessoas saírem cansadas do cinema, de tanta 
adrenalina era mostrada na tela. “King Kong” (1933), de 
Merian Cooper e “De Volta Para o Futuro” (1985), de Robert 
Zemeckis, são outros títulos que merecem ser vistos.

Como dizia Orson Welles "o cinema não tem fronteiras 
nem limites". O que prova que um fi lme pode mesmo se 
tornar eterno. "Cinema Paradiso" (1988) é um desses; idem 
para "Quanto Mais Quente Melhor" (1959); "Matrix" (1999); 
do irmãos Wachowski, "Pulp Fiction" (1994); "Grease" (1978); 
"Os Embalos de Sábado à Noite" (1977); "Bonequinha de Luxo" 
(1961), "Psicose" (1960); "O Mágico de Oz" (1939)...

 Como toda lista que se preze, esta já nasceu incompleta e 
injusta –tenho certeza de que deixei de mencionar uma série 
de fi lmes que mereciam estar aqui (talvez até mais do que os 
citados). Faz parte. O tempo (e você, leitora) dirão se ela faz 
por merecer a eternidade. 

DANIEL JAPIASSU É PUBLISHER DA REVISTA FOOTBALL (revistafootball.com.br), 
VASCAÍNO, CINÉFILO E ÓTIMO COZINHEIRO

"Cinema Paradiso", de Giuseppe Tornatore, (foto ao lado) 
é emocionante e poético; abaixo, Judy Garland interpreta 
Dorothy em sua caminhada pela estrada de tijolos amarelos 
na primeira versão de "O Mágico de Oz" 

A maravilhosa Marylin Monroe em uma das cenas mais 
famosas da história do cinema. O fi lme é "Quanto Mais 
Quente Melhor" (1959), de Billy Wilder. Esta cena foi 
reproduzida em diversas paródias 

Ao lado, Olivia Newton John e John Travolta dançam 
em "Grease" (1977), abaixo, "Blade Runner", que está 
entre os melhores fi lmes de fi cção da história
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na velocidade dos fotogramas do cinema, uma moda que traz 
elementos do revivalismo das décadas do século 20 para criar 
imagens que representam o aqui e o agora. melissa = o novo.

fotos LARS H.
moda NEIL STUART
make IRENA ROGERS
cabelo GARY GILL
modelo AGNES B. @ UNION MODELS LONDON
direção EDUARDO jORDãO DE MAGALHãES

vestido Paul & joe
MELISSA LOVING



body e calcinha Lascivious
casaco Gareth Pugh
MELISSA BELIEVING



macaquinho Paul Smith Women
MELISSA HAVING

corset e calça Paul & joe
MELISSA MAKING



na página ao lado, vestido Michael Kors | chapéu Little Shilpa 
MELISSA MESH PUMP + jEAN PAUL GAULTIER 

nesta página, camisa Gucci | sutiã Miu Miu | saia TBA
MELISSA HAVING METAIS



macacão Superfine 
adereço de cabeça Pier Atkinson 
MELISSA WANTING

top Miu Miu | saia Morphe
 adereço de cabeça Pier Atkinson

MELISSA POLIBOLHA* Alguns produtos podem sofrer distorção de cores ou não serem disponibilizados para comercialização.



body Christian Dior
calça Dolce & Gabbana 
MELISSA ENjOYING

camiseta Alexander Wang 
short Paul Smith Women 

VIVIENNE WESTWOOD ANGLOMANIA 
+ MELISSA SKYSCRAPER
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TEMPO
REAL
NO SEGUNDO EM QUE VOCÊ LÊ ESTA 
REVISTA, ZILHÕES DE COISAS ACONTECEM...

mil spams 
foram enviados

hectare de 
fl oresta foi 
derrubado

1 hectare = 
10 mil metros2 

268

5

700
pizzas foram vendidas 
na cidade de São Paulo

1

crianças nasceram 
em todo o mundo

0,3
hectare de fl oresta 
começou a ser 
replantada

1,6
mil celulares 
foram 
vendidos

2 carros foram 
montados

bicicletas foram 
construídas5

pessoas estreiam 
na internet

347
bastões de 
batom foram 
fabricados

litros de chá são 
consumidos ao 
redor da Terra10
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