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Maio é daqueles meses gostosos em  
que o afeto fala mais alto, quando aquele 

“colo de mãe” faz ainda mais sentido. 
É uma conexão profunda, difícil de 
explicar em palavras. Para a mulher, 
uma experiência transformadora que 

traz o mais cristalino amor. A modelo 
Fernanda Motta, mãe de Chloe, conta 

em entrevista à Karina Hollo que, junto 
com esse sentimento imensurável, vem 
a responsabilidade de criar a filha para 
o mundo, para ser forte, livre, gentil 
e corajosa. Juntas, elas estão em uma 
de nossas quatro capas. Em outra, a 

também modelo Flavia Lucini, que vive 
a experiência da primeira gravidez, posa 
para o fotógrafo Augusto Carneiro em 
um cenário renascentista. Ao longo da 

edição, a relação entre mãe e filha mostra 
ser frutífera também no trabalho. Raquel 
Davidowicz e Vanessa, Isabela Capeto e 
Chica são duas delas. Encontrar o meio 

termo entre intimidade e relacionamento 
profissional não é fácil. Às vezes rola um 

estresse, mas logo passa, contam essas 
duas mães criativas que construíram 

marcas significativas e hoje acompanham, 
orgulhosas, os passos das duas jovens. 

Nesse sentido de cumplicidade, ampliamos 
o leque para colaborações espertas que têm 
dado o que falar. Fica o convite para você 

virar a página e seguir conosco. 

Silvana Holzmeister
DIRETORA EDITORIAL
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STYLIST

"Tal mãe, tal filha"
Natural de Belém do Pará, é produtor de moda. 

Formado pelo Centro acadêmico Belas Artes em 
design de moda, em direção de arte pela Academia 

Internacional de Cinema (AIC) e em styling pela 
Dossie Arts and Fashion. Desenvolve trabalhos 

audiovisuais, de imagem de moda e styling. Um 
dos idealizadores do fashion film Pele Sagrada, 

com destaque para figurino.

STYLIST 

"Estudo em Paris"
Nascida em São Paulo, vivendo entre essa 

capital e Paris há mais de 13 anos, ela 
é formada pelo Istituto Marangoni de 

Paris e pela London College of Style, fez 
especialização em Direção de Arte e Costume 

Design pela Central St Martins de Londres.  
É professora no Istituto Marangoni de Paris, 

atua como personal stylist no Brasil e Europa.

Pedro Arthur 
GONÇALVES LOPES 

FOTÓGRAFO

"Tal mãe, tal filha"
Baseado na Alemanha, começou a trabalhar com  

moda em 2008 como diretor de arte e logo depois 
passou a comandar as câmeras. Há dois anos,  
mudou-se para a Europa em busca de novas 

experiências. É também fascinado por ficção científica, 
ciclismo, artes marciais e tecnologias disruptivas.

MAQUIADORA 

"Pintura renascentista"
Mulher trans de 40 anos, atua na área 
da beleza há 20. "Comecei prestando 

assistência para Ale de Souza, em seguida 
para Max Weber, que me ensinaram muitas 
coisas e inclusive me ajudaram a entrar no 

mercado de trabalho."

STYLIST

"A quatro mãos"
Formada  em Fashion Buyer pelo Istituto 

Marangoni, na Itália, vive hoje unindo 
experiência comercial, marketing e a paixão  

pela criação de imagem e moda em campanhas 
para marcas e editoriais. "Acredito que a moda 

propõe, mas o estilo comunica."

Carol 
ALMEIDA PRADA

Cinthia 
ARNONI

Tavinho
COSTA

MAQUIADOR 

"Tal mãe, tal filha"
Nasceu em Vitória e se mudou para 

São Paulo aos 18 anos para trilhar seu 
sonho e trabalhar com o que mais ama – 
beleza. São mais de 10 anos de carreira 
solo, construindo uma história de muita 

dedicação, talento e disciplina. Hoje,  
Patrick tem seu nome consolidado e 

respeitado no mercado de beleza de luxo.

Patrick 
GUISSO

Dione
OCCHIPINTI 

Colaboradores da edição

P R E S E N T E I E .  AC E N DA .
I LU M I N E .  S U R P R E E N DA .
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L’NEWS

NOVO OLHAR
Os cristais fashionistas da 
Swarovski incrementam 
o olhar na linha eyewear 
da marca, produzida pela 
Marcolin. A novidade é o 
modelo Micro Pavé, com 
armação oval e cristais 
em lapidação pavê, muito 

usada na joalheria. 
Em cores alegres, 
a proposta é que o 
acessório transite 
tanto na agenda 
diurna quanto 

em sunset parties. 
marcolin.com

CURVAS PRECIOSAS
Para a joalheira 

Carol Keutenedjian, moda 
e arquitetura andam de mãos 

dadas. É essa visão que ela leva 
para as coleções da sua marca, 

a Epiphanie. Lugares como 
MuBE, assinado por Paulo 

Mendes da Rocha, ou as curvas 
do Pavilhão Cicillo Matarazzo, 

mais conhecido como 
Pavilhão da Bienal, de Oscar 

Niemeyer, são fontes de inspiração 
para suas peças com curvas 

elegantes e orgânicas que podem 
ser encontradas também nas 
multimarcas Flying Solo, em 
Nova York, e Bossa Concept, 
em Miami. epiphanie.com.br

CORTA E COSTURA
Processos menos agressivos ao planeta estão 
conquistando novos adeptos e ampliando o leque 
de marcas responsáveis. É a proposta da carioca 
Zsolt, que tem lojas em São Paulo e no Rio de 
Janeiro. “Partimos da transformação do que 
poderia ser resíduo têxtil em aterros ou incinerado 
em roupas de design sustentável, de aspecto 
atemporal e durável. As peças da marca são tingidas 
artesanalmente e secas ao sol, sem consumo de 
energia”, diz Thatiana Schott, cocriadora da marca, 
sobre a utilização de retalhos para evitar descarte. 
A marca também usa algodão certificado e todo o 
processo é 100% nacional. zsolt.com.br

PASSADO E PRESENTE
Para a coleção pre-fall 2022, Maria Grazia Chiuri buscou inspiração nas mulheres que marcaram 
a vida do criador da marca, Christian Dior, principalmente a influência da imã, Catherine, 
que só recentemente teve sua eletrizante vida contada por Justine Picardie em seu novo livro,  
Miss Dior. Além disso, revirando os arquivos da Maison ela ainda encontrou inspiração para 
moldar uma coleção repleta de pequenas ousadias adaptadas para o contemporâneo. Entre elas, 

os novos óculos gráficos, com lentes planas e armações em preto e branco. dior.com
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BOLA DENTRO
Com suas criações, Gabrielle Chanel deu poder às 

mulheres, que mudaram seu modo de sentir, de vestir 
e de ver a si mesmas. E é nesse ritmo que a marca 
francesa conduz suas criações até hoje, incluindo 

versões divertidas de seus acessórios. Ótimo exemplo? 
A Coco Sphere, que chega agora em couro, letras em 
3D dourado e dois bolsos internos. A bolsa faz parte 

da coleção Métiers d’Art 2021/22, que presta 
homenagem ao talento dos artesãos que ajudaram a 

criar o precioso savoir-faire da grife. chanel.com
TALENTO EM DOBRO

Apaixonadas por sapatos, a 
influenciadora e fashion designer 
Chris Francini e a shoe designer 
Tatiana Loureiro se uniram em 
torno de um desafio: criar uma 

sapatilha que pudesse arrematar 
looks de festa. Foi assim que surgiu 

o modelo em camurça com bico fino, 
dois nós de cristais e fechamento 

em zíper, em duas cores: ouro velho 
e preto. “É para mulheres que, 

como eu, não querem sair de salto à 
noite”, diz Chris. Batizada de Nó, 

foi desenvolvida em moulage, tendo 
como base os pés da influenciadora. 

tatianaloureiro.com.br

MOVIMENTO NATURAL
Para Cris Porto, joia deve 

ser sentida como uma roupa 
couture e precisa emocionar. 

É com esse preciosismo 
em mente que ela trabalha 

suas peças, que vão além da 
sazonalidade. Na nova safra, 

um dos destaques são os 
brincos Princesa, inspirados 
na flor brinco de princesa. A 
joalheira conta que o grande 

desafio foi reproduzir o formato 
e o caimento natural da planta 

em ouro branco e 325 diamantes. O objetivo 
foi alcançado com lapidações diferentes: brilhante, 

hexagonal e gota.  crisportojoias

TRAMA COMPLEXA
A riqueza da criação das tapeçarias pelos grandes mestres 

do ofício é o principal guia na criação dos tecidos para o inverno 
da Coven. Foi neste caminho que o exercício com os rolotês, 
iniciado no verão, evoluiu para texturas e franjas. A diretora 
criativa Liliane Rebehy e a estilista Isabela Moura aplicaram  
rolotês felpudos por entre as laçadas do tricô, criando relevos, 

e criaram, também, formas geométricas com tressê e movimentos 
assimétricos. O apuro da construção têxtil também vai ao 

encontro das famílias de tecido plano, que nesta coleção carregam 
ainda mais detalhes preciosos, como na sarja com 

acabamento em couro. coven.com.br 
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DONA DE SI
“Lola, no fundo, incorpora uma atitude – ela é forte, sensual e inteligente ao mesmo 
tempo. Uma ode às mulheres fortes de todo o mundo”, conta Riccardo Tisci, diretor criativo 
da Burberry. A bolsa exibe uma silhueta suave, finalizada pelo fecho Thomas Burberry 
Monogram e pela alça de corrente polida. Para a campanha de lançamento do acessório, 
a marca escalou Bella Hadid (foto), Lourdes Leon, Jourdan Dunn e Ella Richards. “Elas 
representam a feminilidade em sua forma mais poderosa e a essência dessa atitude que é 
inerentemente Lola”, explica Tisci sobre a irmã rebelde da elegante TB bag. br.burberry.com

CASA SICILIANA
Em agosto do ano passado, Domenico Dolce e Stefano Gabbana apresentaram uma prévia da Casa 

Collection, em Veneza. São móveis, acessórios de mesa, tecidos e objetos decorativos inspirados 
em temas que fizeram a história da marca: Blu Mediterraneo, Leopardo, Carretto Siciliano e 

Zebra. Deu tão certo que os designers acabam de inaugurar duas lojas Dolce & Gabbana dedicadas 
ao universo do mobiliário em Milão, na Corso Venezia 7 e na Via Durini. dolcegabbana.com

JOIA SAGRADA
As criações da Olsen K sempre tiveram uma 
conexão com amuletos. E nada como peças 
ricas em boas energias para selar uniões. 
Foi daí que a diretora criativa da marca, Karina 
Olsen, encontrou uma forma de explorar novas 
tonalidades de pedras e banhos de ouro mais 
suaves em parceria com a estilista Emannuelle 
Junqueira, famosa pelos vestidos de noiva 
românticos. “Nós temos as mesmas preocupações 
e valores. Ambas acreditamos que os pequenos 
detalhes fazem toda a diferença”, explica a 
designer de joias. A coleção pode ser encontrada 
nos ateliês das duas criativas.  
olsenk.com / emannuellejunqueira.com.br
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JEANS CLEAN
A Dzarm está cada vez mais empenhada 
em reduzir o impacto ambiental com seus 
jeans. Com a E-CO₂ Denim, a marca gera 
uma economia de até 96% de água quando 

comparada a um produto tradicional. 
Enquanto uma calça jeans pode chegar a 

utilizar 489 litros da fabricação à lavagem,  
a nova tecnologia reduz esse número para 

uma média de 10,6 litros por peça. 
A grife também reutiliza 85% da água e faz 
tratamento de 100% dos efluentes. O novo 
tecido gera, ainda, 34% menos de CO₂ – a 
menor pegada de carbono de sua história, 
que é compensada em dobro por meio da 

parceria com o Instituto Ipê –, do qual recebe 
amaciantes naturais, e conta com 100% de 

fornecedores certificados. dzarm.com.br

CORPO DE BAILE
Radicado no Rio de Janeiro há vinte anos, o fotógrafo parisiense Vincent Rosenblatt tem desenvolvido 
um trabalho poderoso ao mirar a cultura jovem que ferve nas periferias brasileiras – especialmente a 
carioca – com um olhar estrangeiro que não exotifica a realidade dos seus personagens. Parte desse 

trabalho ganha brilho no fotolivro Rio Baile Funk, publicado em maio. Em 200 páginas, Vincent faz um 
apanhado do seu relacionamento próximo como documentarista do legítimo ambiente funk da capital 

fluminense, com que convive desde 2005, mostrando sem filtros nem disfarces os corpos, a cultura e os 
movimentos daquele universo. vincentrosenblatt.net

NOVAS IMPRESSÕES
Usando a arte como meio de registro sobre o mundo de hoje, uma nova geração de artistas plásticos nacionais 
tem finalmente trazido as realidades do contemporâneo para a pintura — produzindo obras que, apesar das 

técnicas tradicionais, não poderiam ser de outros tempos. É assim com Maxwell Alexandre, por exemplo, que 
já inseriu até um tênis Yeezy como símbolo nas tintas das suas narrativas, ou nos cotidianos de Rodrigo Yudi 
Honda. Esse mesmo movimento alimenta a arte de Antonio Kuschnir (na foto à esquerda), que ocupa o salão 

principal do MAC de Niterói com a expo Choro. Aos 21 anos, o pintor carioca é o mais jovem a assumir o 
espaço. A pouca idade pode não denunciar a produção volumosa mas implica um frescor às telas, remetendo 

aos clássicos para refletir sobre dramas atuais. “O que Antonio tem de mais forte é a capacidade de pegar 
referências históricas e trazer toda essa carga emocional, fazendo releituras do que vivemos no presente”, define 

Victor Valery, que representa Kuschnir pela sua galeria Vandl Art e assina a curadoria da mostra. As 73 telas 
foram produzidas entre 2019 e 2022 e carregam o peso de dissolução social da quarentena, fase que acentuou 
temas que já pesavam nas cabeças de quem vive num mundo hiperconectado — especialmente o uso intensivo 

de redes sociais, gatilho de ansiedades, afetos quebradiços e conexões interpessoais fragmentadas. Por isso suas 
figuras choram copiosamente, celulares nas mãos. Ou dividem aflições entre si pelas telas, com seus corpos 

retroalimentados pela disforia dos filtros. Antonio entrega uma série de situações impressionistas que geram 
identificação em qualquer um, com todo o desconforto que a arte tem direito de causar. macniteroi.com.br
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PEDRA SOBRE PEDRA
A designer de joias Carla Buaiz 
adora sair do óbvio em suas 
criações. Na nova coleção Aqua, 
ela encontrou a sensação de frescor 
nas arrojadas águas marinhas 
brutas. Protagonistas da série, elas 
ganham contraste do ouro amarelo, 
que aparece com efeito martelado 
seguindo a sintonia das gemas nos 
formatos encontrados na natureza. 
Carla conta que essa sequência 
de joias representa o poder dos 
minerais mais raros e preciosos do 
mundo em seu estado bruto.  
As pedras dão forma a colares, 
brincos, pulseiras e anéis únicos.  
A coleção é composta, ainda, por 
peças em diamantes, granadas, pérolas 
barrocas, citrinos e madrepérola.     
@carlabuaizjoias 
carlabuaiz.co/jewelry 

EM FAMÍLIA
Gaia Y Pietra são os nomes 

das primeiras filhas, gêmeas, 
da estilista Florinda Saade 

Wickbold, e também da 
marca que ela criou no 

ano passado. Apaixonada 
por viagens e etnias, Flo 

traz essas referências para 
peças que começam sempre 
pelos tecidos. É assim que 

chega a criações delicadas e 
superfemininas. A neomarca 

abriu sua primeira loja no 
Shopping Iguatemi e acaba 

de incluir o atendimento sob 
medida.  gaiaypietra.com.br

REGISTROS DO BRASIL 
Um dos nossos maiores fotógrafos, Walter Firmo 
ganha importante retrospectiva no IMS de São 
Paulo. Ocupando dois andares do prédio na Avenida 
Paulista, a mostra seleciona 266 imagens do acervo 
do carioca, que completa 85 anos em 2022. 
O panorama vai do começo de carreira, atuando como 
fotojornalista nos anos 1950, até produções recentes 
e mostra porque Walter ficou conhecido como "mestre 
da cor" – incluindo retratos de nomes essenciais da 
cultura preta brasileira, como Pixinguinha, 
Cartola e Clementina de Jesus. ims.com.br
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1. Carteira Perry Bombe em Couro Preto TORY BURCH, R$ 1.135.
2. Carteira CELINE, R$ 4.790.
3. Carteira Dobrável de Lona Ecológica BURBERRY, R$ 2.450.
4. Carteira VLOGO Signature Grainy Calfskin Pouch VALENTINO, preço sob consulta.
5. Carteira Francesa Rosa SALVATORE FERRAGAMO, R$ 2.550.
6. Bolsa Clutch Pochette Saddle CHRISTIAN DIOR, preço sob consulta.
7. Carteira vermelha SAINT LAURENT, preço sob consulta.
8. Carteira PRADA, preço sob consulta.
9. Mini Bag Shine HAVAIANAS, R$ 99,99.
10. Carteira Nath de Couro Olive LEATHER LABS, R$ 279,00

Bolsa Cage, SALVATORE FERRAGAMO, Preço sob consulta

A versão mais colorida da Cage, novidade da Salvatore Ferragamo, 
segue a vibe extravagante que toma conta da temporada sem abrir mão dos códigos 

elegantes da marca florentina. A bucket é inspirada na sandália Kimo, criada 
pelo fundador da grife em 1951, toda em couro trançado, que podia ser usada com 

meia no mesmo material ou seda. Para virarem bolsa, as tiras foram montadas 
em uma sequência especial, apoiadas em rebites.
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BALDE POP
O acessório mais prático 
do dia a dia chega nessa estação 
de forma reinventada.
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FLORES 
de maio

1. Top Bloom ALUF, R$ 1.728.
2. Bracelete VAN CLEEF & ARPELS, preço sob consulta.
3. Camisa Jardim Aurora R•ALY, R$ 705.
4. Blusa Lenço Premium LENNY NIEMEYER, R$ 858.
5. Lenço Flores SALVATORE FERRAGAMO, R$ 239,90.
6. Brincos BULGARI, preço sob consulta.
7. Vestido Curto Orquídea Roxo TIG, R$ 1.290.
8. Vestido Dubov com Mangas Bufantes 
LOVE SHACK FANCY, R$ 2.720.
9. Brinco Seeds com Tsavorita ANTONIO BERNARDO, R$ 6.600.
10. Camisa Manga Longa Maureen Estampada 
INÉS DE LA FRESSANGE, R$ 3.410.
11. Saia Floral  LILY SARTI, R$ 2.460.
12. Street Bag Carnaval HAVAIANAS, R$ 139,99.
13. Anel III Amarelo LIFE BY VIVARA, preço sob consulta.
14. Bolsa Bordada Azul CHLOÉ, R$ 10.100.
15. Tênis Raspberry Floral AQUAZZURA, R$ 3.990

O mês das mães e das noivas 
floresce em estampas e joias.
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Preppy IT! 

1. Vestido Curto Tricot Gola V AMARO, R$ 299,90. 2. Bolsa Mini Daria CHLOÉ, R$ 13.200.
3. Colete Preto com Brilhos PRADA, preço sob consulta. 4. Blusa Sinasos LALIBELA, R$ 499,00.
5. Blazer Curto Xadrez Off White Linho TIG, R$ 790,00. 6. Loafer Preto SALVATORE FERRAGAMO, preço sob consulta.
7. Camisa Azul com Gola MIU MIU, preço sob consulta. 8. Vestido Rosa BALMAIN, R$ 18.300.
9. Saia João de Barro NERIAGE, R$ 1.890. 10. Cardigan Eskan Xadrez CAROL BASSI, R$ 349,00.
11. Laço Preto com Pedraria MIU MIU, preço sob consulta. 12. Calça Flare Tweed Escocês LITT, R$ 627,00.
13. Suéter em Cashmere Gola V POLO RALPH LAUREN, R$1.075

A estética colegial permanece forte nas 
passarelas e não pretende ir embora.
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Era 1997, quando o casal Raquel e Roberto Davidowicz lançou a UMA. Naquela época, reinavam 
a estética heroin chic na imagem de moda e as roupas minimalistas inf luenciadas pelo movimento 
belga. A estilista, que nunca gostou de propor criações que só existiam na passarela, comemora 25 
anos de marca consciente do lugar que ocupa no cenário fashion brasileiro e do caminho que de-
seja continuar trilhando. Reforçando o posicionamento de empresa familiar com a f ilha Vanessa 
cuidando dos processos digitais e do marketing, a grife se prepara para incrementar o e-commer-

ce ao mesmo tempo que fortalece o posicionamento atemporal e sustentável.

33

Raquel Davidowicz comemora 25 anos da UMA. 
A chegada da filha Vanessa à marca abriu espaço para o crescimento 

digital e de processos sustentáveis.

Fotos BRUNA LUCENA 
Por SILVANA HOLZMEISTER

A 
QUATRO

MÃOS
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Ainda que a marca mantenha um site internacional, a 
proposta, conta Vanessa, é que aos poucos as vendas sejam 
feitas pelo canal nacional e entregues em qualquer lugar do 
mundo. “Com a pandemia, a parte de logística melhorou. 
Antes, enviar uma compra pequena para fora do país cus-
tava muito caro. Agora, não mais. Vieram startups e outras 
soluções. Mas, para trocas, ainda vale a pena manter um 
estoque nos Estados Unidos”, explica Vanessa, que também 
foi a faísca que faltava para o lançamento, há dois anos, da 
UMA X, uma linha jovem, sustentável e all-gender, inte-
ressada no consumo consciente com transparência. A letra 
“X” remete a um espaço incógnito ocupado por parcerias a 
cada novo drop. 

A mais recente transformou em estampas alguns dos 
desenhos favoritos da cartunista e ilustradora Estela May. 
Filha da escritora Fernanda Young e do roteirista Alexan-
dre Machado, ela tem 21 anos e assina uma tira diária no 
caderno Ilustrada, do jornal  Folha de S.Paulo, desde 2019. 
As peças, intituladas Péssimas Inf luências, foram confec-
cionadas em malharia 100% algodão sustentável com cer-
tif icado da Better Cotton Initiative (BCI) e sarja f ibra de 
cânhamo, seguindo o compromisso de somente usar ma-
teriais eco-friendly vindos de fornecedores que detenham 
selos como Oeko-Tex Standard 100, BCI e Lenzing. 

Outro material importante no radar de Raquel e Va-
nessa é o Econyl, náilon regenerado produzido pelo pro-
cesso de reciclagem e purif icação de resíduos plásticos e 
têxteis coletados em oceanos – a marca é a primeira a usar o 
material que, lá fora, está na Prada e na Gucci, por exemplo 
– e lavagem do jeans com ozônio, que chega a economizar 
cerca de 85% da água normalmente utilizada no processo. 
“Ninguém consegue ser 100% sustentável, mas vejo esse 
caminho como um compromisso com o futuro”, diz Raquel. 
Durante a pandemia, a dupla começou a revisitar o estoque 
investindo no upcycling de peças e tecidos.

AO LADO – Laranja vibrante no look da coleção Terra.
NA PÁGINA ANTERIOR – Raquel e a filha, Vanessa, em prova 
de roupa na modelo Michelli Provensi
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Ao passar duas décadas e meia a limpo, o espírito da 
dupla é de valorização do DNA da marca e fortalecimento 
do produto. “Temos mapas digitais de todas as coleções. 
Estamos usando este material como base para resgatar an-
tigas modelagens”, menciona a diretora criativa, que conta 
com relatórios diários que funcionam como termômetro 
de aceitação das peças pelos clientes. “Também voltei com 
a seda e outros materiais mais nobres”, acrescenta. Cole-
ções especiais estão previstas para serem lançadas ao longo 
do ano. A primeira, Lua, nas araras atualmente, celebra a 
pluralidade e a liberdade de expressão, características que 
acompanham a marca desde o seu nascimento. O ponto alto 
foram as peças feitas com f ibras de modal que são compos-
táveis e biodegradáveis em condições industriais, domésti-
cas, de solo e marinhas.

Na sequência, chega a coleção Terra, com silhue-
ta construída a partir de peças com volume nas mangas e 
caimento alongado, além de ternos arrojados lembrando o 
início da alfaiataria da UMA. Conhecida pelos tons só-
brios, a cartela de cores se abre para opções que celebram 
os recursos naturais do planeta: ganham espaço tons como  
vermelho, coral, verdes e amarelos. Espatulados mono-
cromáticos, aquarelas, marmorização e telas pintadas por 
Raquel – hobby descoberto durante a pandemia –, surgem 
como estampas. Outro processo que anda enchendo os 
olhos da estilista é o tingimento natural. “Começamos a 
fazer alguns experimentos com panelões em casa mesmo 
e agora temos um espaço no ateliê”, explica Raquel. Cúr-
cuma, erva-mate e acácia negra são algumas das plantas 
que entraram nessa etapa. “São muito legais todas essas 
descobertas porque trazem frescor. É estimulante”, conta.  

A chegada de Vanessa na marca contribuiu para esse 
momento de mudanças e muitas novidades. O início, ex-
plica Raquel, também foi acompanhado de emoções fortes. 
“Batemos de frente. Hoje, acalmamos”, explica a estilista, 
orgulhosa de ter a f ilha como o centro da nova geração 
que “invadiu” a marca. “Meus assistentes têm menos de 
30 anos. É estimulante ter pessoas contestando processos. 
Brinco com Roberto que dinossauros somos nós”, diz ela, 
divertida. O ref lexo desta integração está dentro de casa – 
as duas se orgulham de usar a mesma roupa – e fora, nas 
araras repletas de peças democráticas que permitem que 
outras mães compartilhem com os f ilhos. No mês passado, 
Vanessa subiu ao altar com vestido desenhado por Raquel, 
selando novo capítulo de cumplicidade entre as duas.

CONHECIDA PELOS TONS sóbrios, 
A CARTELA DE CORES SE ABRE PARA 
OPÇÕES QUE celebram OS RECURSOS 
NATURAIS DO PLANETA: GANHAM

AO LADO – Look colorido da coleção Terra.
NA PÁGINA À ESQUERDA – Alfaiataria da coleção Lua

ESPAÇO tons COMO  VERMELHO, 
CORAL, VERDES E AMARELOS.
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Novo showroom em Milão 
abre espaço exclusivo para 
a moda consciente, com atenção 
especial à produção brasileira. 
Por  EDUARDO VIVEIROS

olho no 
FUTURO

ABAIXO E NA PÁGINA AO LADO – a criação consciente da Dona Rufina, 
que resgata o trabalho com lã dos pampas gaúchos

Assunto urgente para qualquer campo industrial atualmente, a 
produção ética e sustentável tem se tornado espaço de muitos 
discursos vazios. Para ajudar a brecar o perigoso greenwashing, 
quando empresas adotam iniciativas que não mudam a pro-
fundidade dos problemas, protocolos e certificações sérias vêm 
sendo colocadas em prática — como o tão falado ESG (sigla 
em inglês para ambiental, social e governança), pauta do dia em 
toda corporação que se preze. 

Na cadeia da moda, tida como uma das mais poluentes do 
mundo, o cenário não é diferente. Num esforço para mudar pa-
drões, um novo showroom foi inaugurado em Milão durante a 
última temporada de moda, em fevereiro, com abertura exclu-
siva para empresas com práticas éticas e sustentáveis; e a pro-
dução brasileira ganhou espaço considerável: quatro das nove 
marcas participantes são nacionais, ao lado de empreendedores 
da Colômbia, Alemanha, Índia, Tunísia e Suíça. 

O projeto é uma iniciativa do ambientalista italiano Paolo 
Bray, que milita pelo assunto há 30 anos e fundou a World 
Sustainability Organization e os projetos Friend of The Sea e 
Friend of The Earth. Na mira, o incentivo a uma ética que olhe 
para a cadeia em 360º: da produção, com pagamento justo e 
tratamento responsável de descartes, à ética no trato com mo-
delos — com direito à agência própria da WSO. O showroom, 
conta Paolo, foi um primeiro passo para um caminho maior, in-
cluindo desfiles na temporada de verão italiano, em setembro, e 
eventos em outros países. 

“A moda tem vários impactos ambientais causados   pela ex-
tração de matérias-primas agrícolas ou de fibras sintéticas para 
tecelagens; emissões de processamento e distribuição; pegada 
hídrica e resíduos gerados no processamento e no final da vida 
útil do produto. Os direitos dos trabalhadores e modelos mui-
tas vezes não são respeitados. Não seria justo focar apenas em 
um desses problemas potenciais, pois todos eles podem ser re-
levantes”, explica. “O objetivo dos produtores e marcas deve ser 
reduzir esses impactos a um nível mínimo, se não zero. A reu-
tilização e reciclagem de vestuário é normalmente uma forma 
eficaz de redução, mas certamente não é a única. A indústria 
também deve se engajar de maneira proativa na conservação e 
apoio comunitário ou projetos humanitários.”

Em análise, Bray afirma que o Brasil guarda possibilidades 
imensas nesse campo: “Assim como na Itália, há uma longa 
história de reutilização e reciclagem de materiais e têxteis. Isso, 
aliado ao domínio da fabricação artesanal e ao respeito ina-
to pela natureza típico de muitos brasileiros, torna o país um 
terreno fértil para iniciativas de moda sustentável”. Uma delas 
é a Dona Rufina, marca do Rio Grande do Sul fundada por 
Luciana Bulcão, que participou do showroom e foi a primeira 
empresa a conquistar o certificado Friend of The Earth (Amiga 
da Terra), emitido pela organização. 

Navegando entre Bagé, Porto Alegre e Novo Hamburgo, 
Luciana ganhou atenção pelo esforço em glorificar as manuali-
dades das artesãs do Pampa gaúcho, que vinham perdendo suas 
ancestralidades do trabalho com a lã. Agora, todo o processo 
handmade da feltragem alimenta uma linha de bolsas e sapatos 
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únicos, que também reutiliza o couro de descarte da indústria 
calçadista, inspirada na obra de Érico Veríssimo. “É um pro-
cesso vivo desse território que não pode desaparecer, mas per-
deu muito valor de mercado frente ao uso do sintético”, conta a 
empreendedora. “Digo que levo a cultura do Pampa ao mundo, 
mas só existo pois essas mulheres existem.” 

Esse trabalho cuidadoso recebeu reconhecimento relâm-
pago, após passagem pela Brasil Eco Fashion Week em São 
Paulo, ao mostrar sua coleção no programa Emerging Talents 
Milan. Antes de estampar o selo da WSO, a marca passou por 
longos meses de auditoria debruçada sobre os seus processos. 
“Quando se fala de sustentabilidade, a maioria só enxerga a 
parte ambiental, mas esquece o social, o cultural e o econômi-
co. Se não há sustento para toda a cadeia produtiva, se as pes-
soas que trabalham comigo não conseguem se sustentar, não 
dá para dizer que é sustentável”, reafirma a gaúcha, puxando a 
sardinha para o potencial brasileiro sobre o assunto: “O mundo 
está de olho em nós, com um imenso interesse em aprender. 
Temos criatividade, know how, mão de obra e matéria-prima, 
do pirarucu à seda, ao algodão orgânico. Nós literalmente in-
ventamos mais do que todos. O Brasil tem dado aulas para o 
mundo sobre sustentabilidade, mas ainda precisamos aprender 
a aproveitar mais tudo isso.” 
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Na esteira da sandália Pillow, Simone 
Nunes abre outras instâncias para 
a sua Room — e prepara um retorno 
surpresa ao vestuário. Por  EDUARDO VIVEIROS

novos 
APOSENTOS

Quando Simone Nunes rascunhou a sandália Pillow, no fim de 
2016, as ambições beiravam a inércia. Começou como uma von-
tade de exercitar o raciocínio de criação deixado de lado depois 
que parou de desfilar para sua marca própria e passou a se dedi-
car a consultorias para outras etiquetas. 

“O meu cérebro estava acostumado a criar coleções para 
passarela a cada quatro meses. Era quase uma psicanálise e, de 
repente, não tinha mais onde desovar tudo isso”, relembra a de-
signer, que chegou a trabalhar, em simultâneo, com 16 empresas 
alheias. “A Pillow partiu de um desejo de realizar uma peça que 
não tinha pretensão de ser vendida. Era para eu usar, tanto que 
só foi produzido um par. Depois, dois pares; aí uma primeira 
tiragem, pequena. Quando vi, começou a se formar uma bola 
de neve — e as pessoas começaram a querer, a procurar e usar.” 

Seis anos depois, a sandália já é statement da sua marca 
Room: objeto de desejo máximo da moda brasileira, símbolo de 
uma criação nacional madura que não depende do copy & paste 
derivativo. Com produção dividida entre Brasil e Milão, está es-
palhada pelo mundo em onze países, incluindo na lista um licen-
ciamento de sucesso com a Cult Gaia, nos EUA. De um calçado 
de proporções exorbitantes, o business ganhou números igual-
mente sobejos: em 2020, a curva de crescimento bateu 320%. “Foi 
uma história que aconteceu completamente por acaso, tanto que 
o meu foco era a Serpentina”, diz Simone, sobre a sua etiqueta 
de moda praia globalizada. “Eu ainda olho para a Pillow como 
um desenho na folha de sulfite. Na época, estava frequentando 
oficinas de sapatos, estudando formas e proporções para desenhar 
calçados para as empresas com que trabalhava.” 

O sucesso, ela nem se arrisca a explicar; mas tem as suas 
teorias sobre o momentum. “É um calçado sem ocasião, sem gê-
nero, que pode ser usado em casa ou na rua e não interfere na 
roupa. Apesar das formas, é bem democrático em questão de 
estilo”, desvenda. “Ela não tem uma inovação na construção, se 
você prestar atenção, mas quebra alguns paradigmas ao se tornar 
um item de design vestível, com estudo de proporções. É uma 
sandália flat de duas tiras, confortável, com as proporções infla-
das de um travesseiro.” Para quem passou boa parte da carreira 
carregando o carimbo de “ jovem estilista” e atuando dentro de 
uma pequena bolha fashionista, a relevância ganhou outro peso. 
“Antes eu simplesmente colocava a imagem para fora e pronto, 
era quase egoísta. Agora, consigo entender que ela precisa de 

uma pessoa para que aquele produto exista e saia às ruas. É uma 
questão de idade também, de entender mais profundamente o 
público consumidor. A Pillow me fez estourar essa bolha: em 
dado momento, era muito esquisito ver tanta gente usando algo 
que desenhei num papel em casa.” Isso tudo com um calçado que 
foge às estéticas usuais. “O que acho mais interessante é que ela 
rompeu esse momento: a discussão não é se a sandália é feia ou 
bonita, nunca foi essa a questão. É o mesmo produto que aqueles 
jovens estilistas faziam, mas que agora foi aceito como um artigo 
usável.” Como o nome denuncia, a Pillow é baseada no conforto 
de um travesseiro que se carrega em viagens — equivalente psico-
lógico a uma comfort food em países estranhos — e fez alimentar 
o projeto da Room, antecipando vontades sobre o conforto do lar 
que se tornariam gritantes na pandemia. “A marca é inspirada em 
objetos de casa e essa relação que temos com o ambiente. Tanto 
que, no começo, tínhamos as peças em tricô que podiam servir 
como manta de sofá ou usadas na rua.” O ano de 2022 vê a em-
presa abrindo as portas de novos ambientes desta casa simoniana, 
no que a criadora classifica de “momento pós-Pillow”. “Quando 
acredito que vai passar o momento dela, tudo aumenta. Acabou 
virando um clássico; não dá para deixar de lado”, diz. O portfó-
lio ganha novos modelos, recém-laureados com medalha de ouro 
na premiação italiana MM Award. Da mule que relê barrados 
de cortinas na gáspea à sandália que remete à poltrona Croissant 
do designer dinamarquês Illum Wikkelsø, os dez novos calçados 
seguem a pegada de design inaugurada pelo hit — baseados em 
mobiliários modernistas e detalhes de design de interiores. “São 
personificações de desejos meus, com esse estudo de desenho in-
dustrial. Partem de outros itens, do sofá, do pé da mesa, etc.” 

O frenesi da criação de Simone, agora bem consolidado 
nos pés, deve desembocar em breve em uma nova linha de 
vestuário. “Sempre houve a necessidade de roupas para me 
ajudar a fotografar os calçados da Room. Então comecei a ter 
essa vontade novamente, imaginando as peças que faria para 
criar essas imagens”, diz, prometendo um comeback à estilista 
que saiu das passarelas em 2010. “São itens em tecido plano, 
com bordados e afins. Seguindo o que fazia naquela época, 
mas mais madura.” Como a Pillow, essa série de roupas, com 
lançamento em meados do ano, não tem pretensão de abrir 
uma produção em larga escala — novamente, um enredo de 
intenções modestas para um novo ciclo. 
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um 
LUXO SÓ

Por  SILVANA HOLZMEISTER

Para perpetuar o feito à mão, alma do luxo, a Chanel começou 
a adquirir os melhores ateliês a partir de 1985. Com a 

inauguração do M19, a marca conecta o passado ao futuro. 

©
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BAZ, ALIX-M
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Para Gabrielle Chanel, era impensável uma casa sem bo-
tão. E, em uma roupa impecável, até esse item deveria ser 
precioso. Vale o mesmo para a camélia, que apareceu pela 
primeira vez, discretamente, em 1913, arrematando o cinto 
de um conjunto de jérsei; vale para as vistosas joias-fanta-
sia e pérolas, que conquistaram um lugar de destaque no 
visual das parisienses, principalmente a partir de 1954, 
quando a estilista retornou do exílio pós-Segunda Guerra 
Mundial; ou para os sapatos bicolores, que ela considerava 
o toque f inal de elegância porque o bege alonga a perna 
enquanto o preto esconde manchas e faz o pé parecer me-
nor. Em comum, todos esses itens surgiram do processo 
criativo de mademoiselle e são feitos manualmente por ta-
lentosos artesãos até hoje.

Foi pela percepção do valor do feito à mão para a pre-
servação da sua história e dos seus valores que a Chanel co-
meçou a incorporar alguns dos mais preciosos ateliês, que já 
prestavam serviços para a marca, a partir de 1985. Era um 
momento em que vários corriam o risco de desaparecer por 
falta de investimento e sucessores. Essa ação foi uma forma 
de garantir, também, a realização de pesquisas criativas e 
a formação de  novos artesãos. Reunidos dentro do projeto 
Métiers d’art, hoje já são cerca de 40 maisons d’art – como 
são chamados esses ateliês extremamente capacitados – e 
fábricas, e mais de 6.500 funcionários de várias gerações 

trabalhando para a Chanel e outros grandes nomes da moda 
na França e no mundo.  

Foi seguindo esse apreço que a marca construiu o 19M, 
nos arredores de Paris. Projetado pelo arquiteto Rudy Ricciot-
ti, é um edifício em formato triangular com 25.500 m2, desen-
volvido dentro de padrões ambientais. O amplo e iluminado 
espaço abriga 11 ateliês, entre eles Lesage — junto com Lesage 
Intérieurs e sua Escola de Bordados — e Montex — com seu 
departamento de decoração MTX —, o sapateiro Massaro, a 
plumária e florista Lemarié, a milliner e chapeleira Maison 
Michel, a plissadora Lognon, e o ourives Goossens. 

Além dos ateliês, o 19M também é um espaço multi-
disciplinar que inclui a Galerie du 19M. Foi nessa atmosfera 
que celebra o savoir-faire que a grife fez, no fim do ano pas-
sado, o tradicional desfile da coleção Métiers d’art 2021/22. 
A diretora criativa da Chanel, Virginie Viard, conta que esta 
coleção tem uma atmosfera urbana e, ao mesmo tempo, so-
fisticada, com casacos de tweed com mangas de moletom, 
bordados graffiti em miçangas coloridas e bermudas amplas. 
“Muitos dos bordados são inspirados na própria estrutura do 
edifício, como os da Montex, que são muito gráficos e em 
paetês prateados”, explica ela. Entre os acessórios, Mary-Ja-
nes no clássico bege e preto ganharam saltos adornados com 
maxipérolas, enquanto luvas compridas de couro foram com-
binadas com mix de joias. 
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DESRUES
Elementos de adorno para roupas e acessórios
Fundado por Georges Desrues em 1929 e primeiro a ser adqui-
rido pela Chanel, a cada temporada o ateliê fabrica os icônicos 
botões, joias, fivelas de cinto e fechos de bolsas da grife francesa, 
além de atender clientes externos. O trabalho é realizado à mão 
ou em impressoras 3D, graças a uma combinação sutil de arte-
sanato e alta tecnologia, tradição e inovação.

LEMARIÉ
Plumas e camélias
Quando foi criada por Palmyre Coyette, em 1880, a maison 
Lemarié era um dos 300 ateliês especializados em plumas, em 
Paris. De lá saíam enfeites elegantes para os chapéus das da-
mas e boás que alegravam cabarés, em todas as cores possíveis. 
Foi André Lemarié, neto do fundador, que ampliou o negócio a 
partir de 1946, acrescentando flores. Gabrielle Chanel começou 
a encomendar suas camélias na década de 1960 e, desde então, 
quase 25 mil camélias são criadas todos os anos em diversos 
materiais, como seda, organza, chiffon, tule, veludo e tweed. Na 
alta-costura, a casa também faz babados, incrustações, franzidos 
sofisticados e outras preciosidades.

MAISON MICHEL
Chapéus e arranjos de cabeça
O ateliê é quase um museu de materiais raros. São, por exem-
plo, 3 mil blocos perfeitamente ovais para modelar os cha-
péus, muitos deles da década de 1930 – a maison Michel foi 
criada em 1936. Foi em 1968, com a chegada dos modistas, 
Pierre e Claudine Debard, que o endereço chamou a atenção 
das grandes marcas de moda. Em 1975, Pierre teve a ideia de 
resgatar as máquinas Weissman, que permitem a montagem 
da palha dos chapéus com um ponto invisível, para atender à 
demanda da alta-costura.

LESAGE
Bordados e tweeds
De lá saem bordados e tecidos de tweed que exigem um ex-
cepcional savoir-faire e podem levar centenas de horas para 
serem feitos. A história vem de longe. Em 1858, a bordadeira 
Michonet atendia Charles Frederick Worth, Paquin e Made-
leine Vionnet entre outros nomes famosos – com a ajuda de 
uma assistente, Marie-Louise Lesage. Em 1924, ela e o ma-

rido assumiram o negócio e mudaram o nome para Lesage et 
Cie. Novas técnicas, como o fio reto de aletria e o sistema de 
sombreamento para tons suaves, logo decoravam criações de  
Elsa Schiaparelli, Paul Poiret e Jeanne Lanvin. Com a morte 
do pai, François Lesage, aos 20 anos, assumiu o negócio e 
conquistou novos clientes, dentre eles Cristóbal Balenciaga, 
Pierre Balmain e Yves Saint Laurent. Foi Karl Lagerfeld, em 
1983, quem deu início à parceria entre Chanel e o ateliê que, 
em 1998 começou a propor tweeds para o kaiser. Desde 2008, 
esses tecidos ainda mais preciosos são destinados à alta-cos-
tura. Curiosidade: quando ingressou na Chanel, Virginie 
Viard era encarregada dos bordados couture em colaboração 
com a maison Lesage. 

MASSARO
Sapatos
Foi o emblemático sapato bicolor que selou a parceria entre Cha-
nel e o ateliê Massaro, que até hoje conserva técnicas artesanais: 
da escultura da forma à costura do cabedal e à sola, tudo é feito 
à mão. Elegância e conforto são ideias-chave. Detalhe delicioso: 
era 1957, quando o sapateiro localizado na rue de la Paix fez o 
primeiro par de sapatos para Mademoiselle Chanel. Os saltos 
agulha estavam na moda na época, no entanto, ela bateu o pé e 
defendeu o salto de 6 cm. Nascia, ali, um clássico.

GOSSENS
Joias
Gestos precisos, acabamento meticuloso, proporções exatas, 
perfeição do objeto... As habilidades técnicas de Robert Goos-
sens evoluíram entre a escultura e a ourivesaria, a partir de 1954, 
quando recriou joias bizantinas para Gabrielle Chanel, e mais 
tarde quando projetou alguns dos móveis do apartamento dela 
no número 31 da rue Cambon.

ATELIER MONTEX
Bordados
Para dar vida a detalhes extraordinários, as artesãs utilizam a 
famosa agulha de crochê Lunéville ou a Cornely, uma máqui-
na centenária de bordar guiada à mão. A tradição começou em 
1939, quando Jacques Lemonier passou a enriquecer tecidos a 
metro, destinados às casas de alta-costura parisienses. Entre as 
assinaturas do ateliê estão a renda bordada no jornal e a espiral 
trabalhada com contas de baguete com efeito de volume 3D. A 
expansão do negócio, em 2013, criou o estúdio MTX, voltado 
para projetos de decoração e design de interiores.

LES ATELIERS LOGNON
Plissados
Faca, chata, raio de sol, Watteau ou pavão... A Lognon tem 
mais de 3 mil moldes de papel kraft que parecem origami. 
Alguns têm mais de cem anos; outros acabam de ser desen-
volvidos, principalmente para o Chanel Creation Studio. 
Conseguir o plissado perfeito e original exige extrema meticu-
losidade, experiência, expertise e até força física. 

Estão reunidos no projeto Métiers d’art 
centenas de bordadeiras, plumárias, 
ourives, plissadores, sapateiros, 
chapeleiros, fabricantes de luvas e 
curtidores de couro, além de especialistas 
em seda e caxemira baseados na França, 
Itália, Espanha e Escócia. Conheça, abaixo, 
os ateliês que, agora, ocupam o 19M:

DA ESQUERDA PARA DIREITA, DE CIMA PARA BAIXO,  – Trabalhos de alguns dos ateliês que ocupam o 19M: 
DESRUES; LEMARIÉ; MAISON MICHEL; MONTEX; MASSARO; LESAGE; GOSSENS.

NA DUPLA ANTERIOR – Detalhes preciosos nos looks da mais recente coleção Métiers d’Art
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Glenn Martens, diretor criativo da Y/Project e da Diesel, desdobra seus retalhos 
culturais ao criar uma coleção única para Jean Paul Gaultier.

“Eu estou feliz, muito feliz, loucamente infeliz… [a cole-
ção] sou eu, é meu mundo. E, ao mesmo tempo, é algo que 
vai além de minha própria história e que a projeta para o 
futuro.” Jean Paul Gaultier, o enfant terrible da moda fran-
cesa, mostra-se empolgado ao se sentar na ampla sala de seu 
ateliê parisiense, na rua Saint-Martin. Depois de receber a 
última reverência nas passarelas, durante o desf ile de Pri-
mavera 2020, o estilista se aposentou de sua maratona de 
décadas de coleções e chamou outros designers para reima-
ginar sua alta-costura – começando com Chitose Abe, da 
Sacai. Mais recentemente, Gaultier entregou as rédeas para 
o diretor criativo da Y/Project e da Diesel, Glenn Martens, 

que criou a coleção de alta-costura Primavera-Verão 2022.
“Sinto como se tivesse feito uma plástica”, brinca Gaultier. “Amei 
essa coleção, o jeito com que ele interpretou meu universo – uma 
abordagem moderna das técnicas, aliada ao conhecimento da 
alta moda. O resultado ficou além de qualquer coisa que eu já 
tenha imaginado.” Martens – cujo primeiro trabalho depois da 
escola de arte foi no ateliê de Gaultier, em 2008 – apresentou 36 
looks, tendo em mente as assinaturas de Gaultier: listras mari-
nheiro, corsets e vestidos de noite espumosos, tudo com aquele 
toque desconstruído que fez a fama de Martens na Y/Project. 
“Eu queria que fosse uma festa”, diz Martens. “Como um tributo 
à herança criativa da maison.”

uma força
CRIATIVA

Por GIAMPIETRO BAUDO
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“A alta-costura sempre foi mais que um sonho abstrato para 
mim. É um laboratório, mais que qualquer outra coisa. Inventar 
formas contemporâneas e criar roupas capazes de dialogar com 
a realidade. Imaginar criações prontas para vestir uma cliente-
la que realmente existe. Inventar o futuro por meio de técni-
cas e artesanato incríveis”, diz Gaultier. “Um vestido, mesmo 
que faça você sonhar, também precisa ser usado. A moda deve 
manter um contato permanente com a vida e a realidade. Meu 
trabalho como estilista sempre foi o de sentir e compreender o 
que acontece no mundo real.”
Esse pé na realidade une os dois estilistas. Martens, 38 anos, 
considera seu cotidiano em Paris como sua maior inspiração: 
“O que mais me inspira são meus amigos e as pessoas na rua – 
sair e olhar como os jovens estão se vestindo”, diz o designer. 
“Sempre olho para as pessoas com certa obsessão.”

Aqui, L’OFFICIEL conversa com Martens sobre sua nova 
aventura na Diesel e como é criar para a Gaultier.

L’OFFICIEL Entre a Y/Project, a Diesel e criar a coleção de alta-
-costura de Jean Paul Gaultier, como você administra tudo 
isso?
GLENN MARTENS Não pensando muito sobre isso. Se você pensa, co-
meça a se desesperar. Foi uma temporada bastante intensa – eu 
não sei como os outros estilistas fazem isso, ter tantas marcas e 
tantas coleções. O que acontece é que descendo de uma família 
muito rigorosa. Meus avós por parte de mãe vinham de três 
gerações de militares. Eu também tenho esse jeito flamengo 
muito estrutural de trabalhar, então às vezes posso ser mui-
to intenso. Foi assim que tive de fazer tudo nesta temporada. 
Não tinha muito tempo para a vida pessoal, mas tudo bem. Sou 
muito abençoado por trabalhar em três projetos.

L’O Como você começou a se interessar por moda?
GM Eu cresci numa cidade muito pequena e provinciana: Bru-
ges, na Bélgica. Nos guias de turismo, ela é chamada de bela 
adormecida, porque realmente é adormecida. Meu ambiente 
não foi, definitivamente, muito inovador ou experimental. Mas 
a cidade, em si, era linda. Bruges é essa pequena pérola históri-
ca, e ela definitivamente influenciou minha obsessão por histó-
ria, na infância. Eu lia sobre os reis e as rainhas, sobre todos os 
assassinatos e as guerras – era quase como um conto de fadas. 
Também adorava desenhar, e muito do meu foco, na verdade, 
estava nas roupas que essas figuras históricas usavam. Acho que 
foi aí que, pela primeira vez, eu reparei que as roupas podem 
refletir uma personalidade e representar uma pessoa.

L’O Donzelas e cavaleiros foram seus primeiros modelos, mas 
qual é a sua primeira lembrança de moda?
GM Foram todas as revistas femininas que minha mãe comprava. 
Era o auge de estilistas dos anos 1990, como Gaultier e Thierry 
Mugler, que estavam fazendo essas loucas coleções teatrais de 
alta-costura. Para uma criança, era uma festa para os olhos.

L’O E o seu primeiro emprego, logo depois de se formar na Aca-
demia Real de Belas-Artes, na Antuérpia, foi no estúdio de 
Jean Paul Gaultier.
GM Sim, fui superabençoado, porque era uma casa muito inde-
pendente. Como você sabe, a moda é muito difícil, especial-
mente quando você é um novato. São longos dias de trabalho; 
tudo é muito repetitivo e pode até ser um pouco abusivo. Mas 
Jean Paul não funcionava assim. Ele era muito de trabalhar 
junto, celebrar a moda e se divertir.

[GAULTIER É] 
um dos primeiros 
INVENTORES 

DE VERDADE… 
ELE TROUXE 

A cultura das ruas 
PARA O LUXO.

NO ALTO, A PARTIR DA ESQUERDA – Jean Paul Gaultier com modelos numa
edição de 2001 de L’OFFICIEL; Modelo usando Jean Paul Gaultier na capa 
da L’OFFICIEL de setembro de 1997. 
ACIMA – Um look da coleção de alta-costura Primavera 2022 da Jean Paul Gaultier, 
criada por Glenn Martens. Fotografia de Arnayd Lajeunie.
PÁGINA ANTERIOR – Glenn Martens e Jean Paul Gaultier, fotografados por Laura Pelissier

À DIREITA – Bastidores do desfile Outono-Inverno 2022 da Y/Project. 
Fotografias de Daniele Mango
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L’O Onde você encontra inspiração?
GM Meus conhecimentos em arquitetura de interiores realçaram 
bastante o modo com que eu penso em roupas. Estou sempre 
desafiando a construção e pensando: como podemos criar rou-
pas de um jeito diferente? Além disso, minha inspiração vem 
mesmo do meu cotidiano. Amo morar em Paris. Amo o fato de 
que ela é um caldeirão cultural, e estou sempre dentro do metrô 
ou andando por aí. Raramente pego um táxi ou um Uber, por-
que adoro estar na rua.

L’O Qual foi sua abordagem ao criar alta-costura para Jean Paul 
Gaultier?
GM A perspectiva foi, definitivamente, de uma celebração do ar-
tesanato e do próprio Gaultier. Criar uma coleção é uma tarefa 
muito diferente de assumir uma casa, então eu apenas tentei me 
divertir o máximo possível. Não reinventei a mulher de Gaul-
tier, mas tenho meu próprio olhar sobre ela.

L’O O que você mais admira em Gaultier?
GM Ele é um dos primeiros inventores de verdade. Foi um men-
tor para tanta gente, e eu acho que ele abriu portas para toda 
uma geração de designers. O que ele realmente fez foi trazer 
a cultura das ruas para o luxo; acho que foi um dos primeiros 
estilistas a trabalhar com um elenco das ruas. Quando ele ia 
para as baladas, conversava com os jovens e dizia: “Você deveria 
estar no meu desfile”.

PÁGINA OPOSTA – Looks da coleção de alta-costura Primavera 2022 
da Jean Paul Gaultier, criados por Glenn Martens. Fotografias de Arnaud Lajeunie

L’O Quando falamos com Gaultier, durante o desfile, ele disse 
que o sonho dele era continuar a ser livre. Qual é o seu sonho?
GM Liberdade seria ótimo, é claro, mas quando você é respon-
sável por centenas de famílias que confiam no sucesso de sua 
marca, você não pode sonhar cegamente e ser livre. No entan-
to, acho que é possível satisfazer as exigências do mercado e, 
ao mesmo tempo, se divertir e ser alegre, e evitar tornar-se um 
gigante comercial. É aí que sou mais feliz. 

L’O Como é a estratégia do design de suas coleções para a Y/
Project e a Diesel?
GM São jeitos diferentes de trabalhar. Na Y/Project, eu me co-
munico com um consumidor muito específico, porque aquelas 
não são peças de uso cotidiano. Muitas vezes, uma roupa pode 
ser usada de diversas maneiras diferentes, então, quando você a 
veste, precisa se envolver com ela e questionar como quer usá-la 
e como você quer ser visto. Falo mais com um consumidor que 
quer experimentar e celebrar sua individualidade. Na Diesel 
é diferente, porque ela é muito mais social. São roupas que as 
pessoas usam no dia a dia – nós andamos de bicicleta com elas; 
trabalhamos com elas; lavamos a louça com elas. E, ainda por 
cima, ela tem preços bastante acessíveis, então eu me comunico 
com muito mais gente.

L’O O que você considera mais gratif icante em criar para 
as massas?
GM Existe uma responsabilidade muito grande nisso, porque 
estou tendo acesso a lares em que normalmente não entra-
ria com a Y/Project ou a Jean Paul Gaultier. E existe, eu 
acho, minha responsabilidade em engajar o consumidor com 
a mensagem de sustentabilidade da Diesel, o que é funda-
mental em tudo o que fazemos.

L’O Qual você considera a sua maior conquista? 
GM Acho que é a Biblioteca Diesel, que é uma biblioteca de 
jeans que criamos usando somente brim sustentável. Isso é 
realmente importante, pois trata-se de uma marca global 
massiva, e eu, na verdade, reformulei todo o processo de pro-
dução desse item central da Diesel. Agora, 40% do fatura-
mento é baseado em produtos sustentáveis.

L’O O que você espera do futuro?
GM Essa é uma boa pergunta; um amigo meu me perguntou 
exatamente a mesma coisa dois dias atrás. Ele veio com um 
“Qual o seu próximo passo?”, e eu respondi meio que “Não 
tenho a menor ideia”. Ainda tenho muito trabalho pela fren-
te. A Diesel é um projeto gigantesco – esse tipo de empresa é 
como o Titanic: não dá para simplesmente mudar de direção 
em um segundo. Leva tempo até que as coisas comecem a 
mudar. A Y/Project também tem crescido loucamente nos 
últimos dois anos, e eu só quero me certif icar de que con-
tinue crescendo, para que minhas equipes estejam felizes, 
experimentando e se divertindo.

ESTOU sempre 
DESAFIANDO 
A construção E 

PENSANDO: COMO 
PODEMOS criar 

roupas DE UM JEITO 
DIFERENTE?
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De símbolo de opressão a ironia decorativa, o espartilho ganha 
nova sobrevida no século 21 e se torna emblema do livre arbítrio.

 Por  EDUARDO VIVEIROS

Sobre AMARRAS

Lizzo, Billie Eilish, Kim Kardashian, Duda Beat, Anitta. 
No palco e na vida, todas são ícones pop de uma geração 
pós-feminista que, para além do discurso combativo, já na-
turalizou a potência dos seus corpos no dia a dia. Mas elas 
têm outro algo em comum, uma preferência que vai e volta 
na moda dos últimos séculos e que (em teoria) vai contra a 
libertação do femme power: o espartilho. 

Popularizado pelos costumes europeus pré-século 16 e 
reinventado até cair em desuso cotidiano na época da Pri-
meira Guerra, o espartilho carrega uma carga imensa de 
simbologias tóxicas e opressivas. Seja para manter a postu-
ra no lugar — dado que “a mulher tem corpo mais frágil” 
— seja para atualizar à força o shape do corpo em busca de 
uma ampulheta que abria os seios e esmagava a cintura, a 
peça sempre foi instrumento para que as moças atendessem 
a padrões estéticos inventados, desejados e exigidos pelo 
poder masculino vigente. 

Como tudo na vida (e na moda), recebeu suas releitu-
ras e ironias. Inspirou o acinturado do New Look de Ch-
ristian Dior nos anos 1940 e tornou-se statement dos punks 
nos 1970, ganhando status de outerwear rebelde via Vivienne 
Westwood, Jean Paul Gaultier e Alexandre Herchcovitch. 
Desde então, as suas barbatanas e amarrações reaparecem 
com frequência nas proposições da moda, em versões mais 
ou menos literais. 

Na temporada de inverno 2023, abraçou predicados de 
proteção num mundo pós-pandêmico e em guerra. Apare-
ceu tanto como item de decoração irônica, refazendo (de 
forma confortável, ufa) silhuetas que vinham acostumadas 
ao moletom da quarentena, quanto como gatilho de uma 
sensualidade latente, até mesmo seguindo os desenhos de 
corpos grávidos — algo impensável para as versões origi-
nais pré-Vitorianas. 

Essa vontade de afunilar a silhueta vem também com 
seus vieses democráticos na discussão do body positive. O 
mundo corseletado de hoje não abriga apenas corpos magér-
rimos, bate-se também na autoestima de quem aprendeu a 
se orgulhar dos seus volumes como ferramenta de sedução e 
força. Uma conquista recente em um caminho de libertação 
de corpos e sexualidades na equidade de gêneros. 

Ou será que não? 
Há tendências perniciosas no ar que, se não ganham a 

devida atenção, podem levar essa autonomia pela culatra. A 
diferença primordial entre o espartilho de séculos atrás e o de 
hoje é que ele se comunica muito com um apetite crescente 
pelo shapewear, das corpulências redesenhadas e estreitadas 
por amarrações e tecidos elásticos. A questão maior é que, 
apesar do poder feminino latente, crescente e necessário, ain-
da vivemos em um mundo essencialmente patriarcal. Numa 
sociedade contemporânea que vem sendo regida cada vez mais 
por algoritmos, filtros, metaversos, avatares e redes sociais, 
não se pode perder de vista que o mundo tecnológico carrega 
influências nocivas ainda construídas — e programadas, no seu 
core — por mentes masculinas. Influências que não ficam só no 
mundo das telas, mas se propagam na vida offline. 

É preciso manter uma reflexão alerta nesse novo senti-
do, sem perder o livre arbítrio de vista. Estamos aderindo a 
esse perfil redesenhado para escarnecer e ressignificar antigos 
costumes ou, inconscientemente, tentando atender a novos 
padrões que apenas vêm dilatando velhos padrões? O golpe, 
como de costume, está no ar. Cai quem quer — desde que seja 
bem pensado e por vontade própria. 

A DIFERENÇA 
PRIMORDIAL 
ENTRE O espartilho 
DE SÉCULOS ATRÁS 
E O DE HOJE É QUE 
ELE SE comunica muito 
COM UM APETITE 
CRESCENTE 
PELO shapewear
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Tocada por dupla de mãe e filha, a cearense Patú quer 
legitimar a moda nordestina para longe dos estereótipos. 

Por EDUARDO VIVEIROS

reverência ao SERTÃO
Se o Brasil está num movimento necessário de repensar as suas 
potencialidades, bote reparo que a moda tem se colocado num 
papel fundamental. De um lado, iniciativas que olham para o 
que vem das entranhas do país — para longe das capitais ób-
vias — a fim de apresentar estéticas traduzidas para os tempos 
atuais. Do outro, criadores que fazem questão de fomentar os 
universos locais, especialmente ao redor da região Nordeste.

Idealizada há um ano e apresentada ao mundo há menos 
de seis meses, a Patú soma esses dois movimentos. Criação de 
Diana Carla de Oliveira e Marina Fontanari, dupla de mãe e 
filha, a marca manda seus sinais diretamente de Fortaleza com 
objetivos bem claros: criar uma moda contemporânea que seja 
possível para quem está fora da bolha do alto luxo, honrar as 
raízes da família e ajudar a alimentar os radares de quem sabe 
que a capital cearense pode ir muito além da renda manual e da 
estamparia beira-mar. A história das duas pode soar nova, mas 
remonta a gerações passadas. Diana, a mãe, de criação autodi-
data, tem experiência de duas décadas na produção de coleções 
para outras marcas, atuando sempre nos bastidores enquanto 

emprestava criatividade para projetos alheios. O sonho de tocar 
um caminho próprio surgiu do pós-quarentena, quando Marina 
sugeriu unir a vontade às possibilidades; soma que foi fruto de 
uma imersão nas terras de origem da família, em Senador Pom-
peu, no Sertão Central do Ceará, a 270 quilômetros da capital. 

“Dessa visita veio o resgate das memórias, principalmente 
do meu bisavô, que foi uma figura muito importante para a re-
gião. Entrei na primeira casinha que ele construiu e ali ainda es-
tava um quadro de São Francisco. A mãe dele era muito devota 
e, toda a vida, durante o mês de outubro, ele só usava camisas e 
calças feitas de linho marrom. Foi a partir daí que construímos 
a paleta e a história da Patú”, explica Marina. 

O nome da marca homenageia tanto a fazenda do bisavô 
de Marina, Francisco Franklin, quanto a região e comunida-
de do Patu, área que é ícone de resistência da cultura cearense. 
Foi ali, nas terras desapropriadas da família, que o governo de 
Epitácio Pessoa começou a construção de uma barragem, na dé-
cada de 1920, que só seria finalizada mais de 60 anos depois. 
O local também abrigou milhares de flagelados da grande seca 

que atingiu a área nos anos 1930 e, hoje, está em processo de se 
tornar Patrimônio Imaterial do estado. “Queremos mostrar que 
o sertão não é só o estereótipo da tristeza, que o Nordeste não é 
só praia e cacto. Temos esse lado histórico e cultural que moldou 
quem somos. E são fatos pouco conhecidos até mesmo por quem 
é de lá. Há muita história que pode ser propagada de uma ma-
neira contemporânea e artística.” 

Cuidadosa, a moda da dupla parte das referências familiares 
para fazer homenagens delicadas às matrizes, sintonizando uma 
estética que conta a história local sob uma ótica modernista e 
(indo contra os clichês) urbana: “As pessoas precisam assumir 
que a moda nordestina pode, sim, ter seu lado moderno e até 
minimalista”. Do guarda-roupa do patriarca — que chegou a ser 
conhecido como rei do algodão antes da praga que arrasou essa 
cultura no Nordeste — vêm os tons terrosos e o uso maciço de 
tecidos naturais, todos de fabricação nacional. Cada peça remete 
a personagens com suas especificidades: como a bisavó, que vi-
veu até os 96 anos, sempre de pernas de fora — daí veio o vestido 

Assunção, curto e com alças de bolas de madeira encapadas com 
tecido, imitando o terço que ela tinha sempre em mãos. Ou os 
bordados manuais, todos feitos por Meirinha, outra personagem 
essencial para a marca, que remetem às curvas do Rio Patu e 
as barras que fazem referência às tradicionais (e democráticas) 
redes de descanso. Avalia Marina, a recepção a Patú é reflexo 
de um movimento geral de abraço aos vínculos particulares: “As 
pessoas estão se agarrando ao que é seu. No momento político 
em que vivemos, estamos todos procurando as nossas miscige-
nações e tentando entender os problemas enraizados no nosso 
contexto histórico. Com isso, a cultura está mudando”. Cenário 
reverberante no próprio movimento de viver a cidade em Forta-
leza, que tem dado atenção maior à produção local. Tanto que, 
ainda que novíssima, a marca prepara-se para ocupar uma casa 
que reúne loja e galeria de arte. “Não é sobre consumir, mas 
contar uma história, celebrar a nossa cultura. Queremos trazer 
artistas cearenses, documentar a comunidade do Patu. E tam-
bém servir o cuscuz de minha mãe, que é maravilhoso!”
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AO LADO – Coleção de estreia da 
Patú, fotografada na região de 
origem da família.
ABAIXO – Looks da coleção Rede, 
que remete ao ícone democrático 
da cultura nordestina.
NA PÁGINA AO LADO – Marina e 
Diana Carla, duas gerações de 
mulheres à frente da neomarca
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Fotos TAVINHO COSTA
Direção de moda ALEXANDRA VON BISMARCK

Por KARINA HOLLO

Fashionista como Fernanda Motta, a pequena 
Chloe se divertiu muito brincando de ser modelo.

L’GUEST

TAL mãe,
tal FILHA
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Fernanda veste vestido de tricot ACERVO e blazer FLAVIA ARANHA.
NA PÁGINA AO LADO – Chloe veste vestido PITUCHINHUS e Fernanda veste camisa e calça LOUIS VUITTON.

PÁGINA ANTERIOR – Fernanda veste vestido CANDY BROWN
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Fernanda veste slip dress ACERVO e Chloe veste vestido PITUCHINHUS

Hoje, Fernanda Motta não consegue imaginar a vida sem sua 
filha, que chegou após 14 anos de casamento. “A Chloe veio para 
somar ainda mais nas nossas vidas, dar um significado maior, 
que nem imaginávamos. É um amor inexplicável”, diz a mãe 
com a voz mergulhada em afeto. Ela conta que hoje tem muito 
orgulho da relação das duas. “É lindo vê-la crescer e ser uma 
mocinha tão responsável, carinhosa comigo e com todos que es-
tão à sua volta.” A seguir, ela fala à L’OFFICIEL sobre materni-
dade e sobre como prepara sua Chloe para o século XXI.

L’OFFICIEL O que a maternidade mudou na sua vida?
FERNANDA MOTTA Muita coisa. Além do amor imensurável, vem 
também a responsabilidade de criar a minha filha para o mun-
do para ser forte, livre, gentil e corajosa. Ao mesmo tempo que 
aprendemos diariamente sobre a maternidade, também ensi-
namos com cuidado, afeto, amor… mostrando que a vida tem 
momentos de alegrias e dificuldades. Eu passei a ver a vida 
diferente com a minha cura [Fernanda teve câncer de mama em 
2019], e aproveito muito mais meus momentos com a Chloe. 

L’O Chloe tem 8 anos. Como ela foi transformando você? Como 
era a Fernanda antes de Chloe e como é agora? 
FM A maternidade nos molda de forma genuína, são muitas as 
mudanças: gestação, parto, nascimento, responsabilidade, cui-
dado, rotina, amor. O corpo muda, as prioridades se reorga-
nizam e a vida se transforma. Nós aprendemos a administrar 
nosso tempo muito melhor e nos tornamos mais dinâmicas, 
maleáveis e também pacientes. Quando você vira mãe, entende 
que seus exemplos são seguidos por seus filhos. Cuidar de você 
para ser exemplo para seu filho também é necessário. O filho 
nos transforma para melhor.

L’O Como é ser mãe de menina?
FM É uma delícia. Chloe é minha parceira, muito companheira, 
temos muita cumplicidade. Agora ela está na fase de querer 
entender mais sobre a minha profissão, às vezes fala que gosta 
de moda… Não incentivo, a deixo livre para experimentar. Dia 
desses ela, do nada, começou a desfilar em casa. Morri de rir. 
Chloe é muito divertida, sensível, carinhosa. 

L’O Como é a relação dela com a mãe que é modelo e personali-
dade, uma mulher que ama seu trabalho?
FM Ela começou a descobrir mais sobre a minha profissão. Dia 
desses me perguntou: “O que é ser modelo?”. No dia a dia, ela 
não tem essa dimensão de ter uma mãe personalidade. Porém 
ela entende, desde cedo, que seus pais são trabalhadores, dão 
duro, viajam a trabalho. Fica com os avós, tios, dindos, amigos, 
quando preciso me ausentar. 

L’O Como mantém a privacidade dela, em tempos de alta expo-
sição nas redes sociais?
FM Sou muito cuidadosa, até mesmo com a exposição nas mi-
nhas redes sociais, pois a minha vida já é um tanto exposta por 
conta do meu trabalho. No caso da nossa capa aqui conversei 
com ela, que gostou da ideia de ser fotografada comigo, mas 
tudo precisa ser natural, e conversado também. 

L’O Qual o terreno em comum de vocês duas? O que gostam de 
fazer juntas? 
FM Em abril, fomos juntas a Paris. Foi uma delícia curtir com a 
Chloe, passeamos muito, fomos a museus, parques, restauran-
tes. Aqui em São Paulo, adoramos passear juntas, acompanho a 
Chloe todos os dias nas idas ao colégio, e na volta conversamos 
sobre suas aulas e atividades.  
 
L’O Sustentabilidade, feminismo e equidade são temas fortes dos 
nossos dias. O que tenta passar para ela? 
FM O mais importante é construir uma relação de conversa e 
confiança com seu filho. Nos dias de hoje, há muitas questões 
para serem discutidas que antigamente não se falavam aber-
tamente. E também são muito mais os desafios: sexualidade, 
tempo em frente às telas, sustentabilidade, consumo cons-
ciente, por exemplo. No meu grupo de amigas, conversamos 
bastante sobre descobrir o caminho de cada criança, e estar 
do lado delas e de suas escolhas e principalmente respeitar ca-
minhos e decisões futuras. Quero que ela continue sendo uma 
menina livre, sem preconceitos, sabendo dos nossos valores, do 
amor e do respeito desde sempre. E eu também respeitando a 
individualidade dela. 

“A MATERNIDADE NOS molda 
DE FORMA GENUÍNA, SÃO MUITAS 

AS mudanças: GESTAÇÃO, PARTO, 
NASCIMENTO, RESPONSABILIDADE, 

CUIDADO, ROTINA, amor.”
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Chloe veste casaco PITUCHINHUS
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Chloe veste vestido PITUCHINHUS e Fernanda veste camisa e short, EMPORIO ARMANI.
NA PÁGINA AO LADO – Fernanda veste casaco, PRADA

MODELOS: Fernanda Motta e Chloe. PRODUÇÃO EXECUTIVA: Anna Guirro. ASSISTENTE DE FOTOGRAFIA: Rômulo dos Santos. 
ASSISTENTE DE FOTOGRAFIA: Raul Sampaio. BELEZA: Patrick Guisso. ASSISTENTE DE BELEZA: Thais Arrua. NAILS: Sonia Lima. STYLING: Pedro Arthur Lopes. 

PRODUÇÃO DE MODA: Cinthia Arnoni. RETOUCH: Imagetouch. CAMAREIRA: Wal Porto. AGRADECIMENTO: HOTEL UNIQUE
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Em momentos diferentes de carreira, Isabela e 
Chica Capeto fazem a linha mãe e filha que se ajudam num 

flow criativo e intergeracional. Por  EDUARDO VIVEIROS

Cores 
COMPLEMENTARES

Se em muitas famílias as gerações mais jovens renegam os 
interesses dos pais em busca de novos caminhos, na casa de Isa-
bela Capeto o DNA segue colorido e criativo. A estilista carioca, 
que completa duas décadas de marca no ano que vem, entregou 
ao mundo uma criação ainda mais íntima: a filha, Chica Capeto. 

Com 23 anos, Chica tem aparecido no universo da moda 
feito um pequeno furacão. Ainda tateando as possibilidades 
profissionais, a jovem fazedora (como se define) toca a sua gra-
duação em design de moda enquanto, em paralelo, atua em mil 
projetos. Além de, como boa zoomer, se colocar como perso-
nagem de Instagram, tem um portfólio recheado nas mãos: já 
fez collabs com as cariocas Ahlma, Alix e A.Brand, a marca de 
acessórios Valentina, pintou um mural numa ação coletiva de 
artistas na zona portuária do Rio de Janeiro e estampou uma 
cápsula para a Renner, dentro do projeto Somos Arte, dedicado 
a pontuar criadores contemporâneos. Agora, faz dobradinha 
com Isabela em drop da Melissa para o Dia das Mães. 

“Quando assinei a minha coleção anterior para a Melissa, 
em 2021, chamei Chica para fazer alguns modelos. Desta vez, 
criamos juntas a cápsula, que traz essa coisa de mãe e filha, e 
muitos dos ícones visuais que nós duas usamos”, diz Isabela, 
que tem na cria uma parceira de criação e a melhor amiga. 
“É uma sorte vê-la se tornar essa mulher criativa e corajosa. 
Nós trocamos demais, ela traz muita coisa nova da juventu-
de enquanto entrego uma coisa que ela ainda não tem. E há 
essa diferença essencial: ela nunca trabalhou para mim, nós 
sempre trabalhamos juntas. Isso é muito saudável na convi-
vência.” Chica atesta: “Ela dá palpite nas minhas coisas, eu 
dou de volta. Às vezes rola um estresse, já que nós duas temos 
opiniões muito fortes, mas logo passa”. 

A entrada da nova criadora no mundo profissional, as 
duas concordam, é evolução natural de uma presença cons-
tante no dia a dia da mãe. “Em todos os backstages de des-
f iles, eventos, lançamentos de coleções, eu levava ela a tudo, 
desde pequena”, relembra a Capeto mãe. O resultado é uma 

ilustradora em progresso, que vai ref inando seu savoir-faire 
de cores fortes e fun, de olho na estamparia e no mundo das 
artes — carregando também uma evolução da própria estéti-
ca que Isabela f irmou na sua moda. 

“Tudo o que eu gosto de fazer tem esse lado artístico. E eu 
gosto de fazer muita coisa… minha colega de casa diz que sou 
ligada no 280”, diverte-se Chica. “Estou o tempo inteiro queren-
do testar coisas novas, fazendo mil cursos possíveis.” Para quem 
já cogitou ser delegada e, num típico momento pré-adolescente, 
renegou brevemente a moda da mãe aos 13, o abraço à lingua-
gem por meio das roupas veio num rompante antes da faculdade, 
alimentada por cursos livres na Central Saint Martin, em Lon-
dres. “Eu sempre fui muito apaixonada por cor, então caí natu-
ralmente na criação das estampas quando precisei trabalhar para 
me sustentar e, em paralelo às aulas, comecei a fazer mil collabs.” 

O futuro, ainda que colorido, tem possibilidades difusas — 
vantagem de quem tem estrada pela frente. “Em alguns momen-
tos eu ainda fico meio nervosa, querendo focar em muitas coisas 
diferentes. Não sei se quero trabalhar com criação de roupas, 
mas não tiro essa possibilidade. Agora, me apego a um esforço 
de criar uma marca registrada, bem amarrada, e consolidar meu 
nome”, reflete, enquanto prepara mais uma colaboração para o 
segundo semestre — desta vez, com a Loungerie. 

Apesar de não interferir diretamente na carreira da f i-
lha, Isabela se mantém próxima e alimentando o realismo 
sem glamour da indústria da moda. “Dou muito valor ao 
trabalho e sempre coloquei isso na Francisca. A Isabela Ca-
peto é uma empresa que nunca teve muita moleza. Eu tinha 
a marca, vendi, comprei de volta, aconteceu o incêndio no 
ateliê. Tudo foi sempre muito intenso e ela viveu de perto. 
Isso ajudou para que se tornasse uma mulher responsável e 
agilizada.” Nem por isso, porém, sem vontades que possam 
parecer distantes. “Tenho um sonho meio louco de apresen-
tar um programa, viajando e mostrando ateliês de artistas ao 
redor do mundo”, revela Chica. Quem sabe?
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Ara Bleu se refere às araras azuis – um gran-
de símbolo da fauna brasileira. E essa é uma 
ótima pista sobre o propósito da grife nas-
cida em setembro de 2021, em Santa Cata-
rina. Mas a escolha do nome envolveu uma 
longa jornada… "A marca, inicialmente, 
era para ser chamada de Blossom. Porém, 
ao perceber que sempre me voltava à valori-
zação do nacional, aceitei que Blossom não 
mais nos representava", conta Geórgia Tes-
sari Pegoraro, Diretora Executiva da grife. 
"E BLEU, que significa azul em francês, é 
também a sigla para Brasilidade, Liberdade, 
Eco-Criatividade e Único, pilares da mar-
ca", desvenda ela. "Ara Bleu para mim é um 
respiro. É poder viver nossa brasilidade com 
intensidade. É escolher valorizar nosso país 
todos os dias, é poder comemorar nossas vi-
tórias. O Brasil tem riquezas imensuráveis. 
Ara Bleu é poder vestir um pouquinho da 
nossa história", diz Geórgia. 

Quando passou uma temporada em 
Nova York, entre 2017 e 2018, ela ainda 
não imaginava que teria uma grife. "Na 
época, adorava ver e ler sobre moda, mas 
nunca pensei que um dia estaria aqui. A única coisa que sei 
desde pequena é que eu nasci para liderar, gerir, empreen-
der. Sempre foi meu sonho, minha meta, e, mais do que isso, 
minha vocação", revela.
 
Paixão de mãe e filha
E num trabalho em família, com direito a dividir tarefas, uma 
influencia e completa a outra. "Quando decidi abrir a marca, de 
cara chamei minha mãe para ser diretora criativa – e ela topou! 
Enquanto estou à frente da grife, buscando novas oportunida-
des de negócios, fornecedores e clientes, trabalhando na gestão 
com um time incrível, minha mãe é a Diretora Criativa, estilis-
ta e às vezes até nossa modelista." É Daniane Tessari Pegoraro 
quem cuida de toda criação de coleção: paleta de cores, shapes, 
desenhos, depois da dupla decidir o tema das coleções, lógico. 
"Meu interesse pela moda surgiu desde pequena. Adorava ficar 
ao lado da minha avó, que era costureira, pegava os retalhos 
de tecidos e fazia roupas para minhas bonecas. Com 14 anos, 
fiz meu primeiro curso de corte e costura, desenvolvia todas as 
minhas roupas, costurava também para minhas primas e ami-
gas", conta Daniane, que acabou cursando Educação Artística 
com habilitação em Artes Plásticas, além de Psicologia e pós-
-graduação em Gestão de Recursos Humanos. "Depois dos 40, 
decidi voltar a estudar e dessa vez cursei Moda." Foi no final da 
faculdade que Geórgia fez a proposta de abrirem uma marca. 
"E aqui estamos aprendendo muito, todos os dias."
 
Natureza e história por inspiração
"Desde o início, sabia que eu queria ter uma marca que va-
lorizasse 100% o nacional, a matéria-prima, a mão de obra. 
Quando os processos criativos começaram, naturalmente nos 
voltamos para a fauna e a flora brasileiras", relata. O destaque 
da primeira coleção, como o próprio nome diz, são as Cores do 
Brasil. "Estudamos a fundo todos os estados brasileiros: fau-

Geórgia Tessari Pegoraro 
e Daniane Tessari 
Pegoraro: filha e mãe 
comandam a grife com 
foco na brasilidade
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na, flora, culturas, paisagens, cores, estilo de vida. A partir 
disso decidimos uma vasta paleta de tons que norteou toda a 
coleção", comenta Geórgia, já antecipando a segunda coleção 
de peças pensadas para a mulher contemporânea e livre, que 
inclui  vestidos, macacões, calças e tops com modelagens que 
transitam entre o formal e o despojado. Na Ara Bleu, há muito 
mais essência do que tendência. "Anita Garibaldi, por exem-
plo, foi uma das nossas inspirações. Estudamos sua época e 
assim temos o Vestido Maria Antônia e a Calça Bento, que 
contam a história dos pais de Anita. Queremos compartilhar 
histórias sobre o Brasil, inspirar, levar conhecimento, e, claro, 
roupas, para nossos clientes", analisa Geórgia. 
 
Sustentabilidade por definição 
Quando decidiram abrir uma marca, Geórgia e Daniane ti-
nham o propósito de criar roupas com significado. Não apenas 
mais uma marca, mas um estilo com o qual as pessoas se iden-
tificassem. "Além disso, queríamos peças que durassem, fossem 
atemporais – para mim isso é sustentabilidade. Por isso, decidi 
trabalhar com o que tivesse de melhor no mercado", fala Geór-
gia, que também evita tanto o uso quanto o descarte incorreto 
de plástico. "Tudo é embalado em papel e tecido. Cada peça nos-
sa é enviada em um saquinho de tecido reutilizável. Contamos 
com o selo Eu Reciclo, que assegura 200% de compensação para 
que as cooperativas e operadores privados coletem embalagens 
equivalentes às que foram comercializadas por elas, e destinem 
para reciclagem." Além disso, a Ara Bleu tem o compromisso de 
plantar uma árvore a cada peça de roupa vendida. "O Instituto 
da Arara Azul é nosso afilhado. Por meio dele, apadrinhamos 
um ninho de araras azuis em agosto de 2021. Nosso ninho, logo 
que adotado, teve filhotes e vamos inclusive batizá-los. Quando 
recebemos atualizações, postamos em nossas redes sociais para 
que nossos seguidores possam acompanhar essa jornada linda 
com a gente", finaliza Geórgia.  @arableuofficial   arableu.com.br

Capitaneada por mãe e filha, Ara Bleu é muito mais do que uma marca. 
É um estilo de vida. E depois de lançar sua primeira coleção há menos 

de um ano, a grife já se prepara para subir mais alto.  

Livre para voar
Capitaneada por mãe e filha, Ara Bleu é muito mais do que uma marca. 
É um estilo de vida. E depois de lançar sua primeira coleção há menos 

de um ano, a grife já se prepara para subir mais alto.  
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Bruna estava com 5 anos quando Mari Pagliarini resolveu 
empreender. Vinda de uma família de descendentes de italianos 
ligada ao ramo de confecções, ela conta que o caminho natural 
foi transformar em business o hobby de criar para a filha vesti-
dos elaborados, inspirados no visual de princesas. O começo da 
Pituchinhus, lembra, não foi fácil. “Com muita perseverança, 
conseguimos crescer”, conta a diretora criativa que, 29 anos de-
pois, se orgulha de ter a filha ao seu lado como diretora de esti-
lo e duas netas gêmeas de 4 anos que, agora, são as inspirações.

Em franca expansão, a marca pretende abrir sete lojas até 
2025, sendo uma no shopping Pátio Batel, em Curitiba, ainda 
este ano, fortalecendo a operação que já inclui exportação para 
Portugal, Inglaterra e Paraguai. A dinâmica, conta Mari, é a 
de coleções divididas em capítulos, garantindo o lançamento 
frequente de novidades ao longo de cada estação. Os temas são, 
sempre, desdobramentos de valores que embalam o imaginário 
das meninas, fortalecimento da autoestima infantil e de valores 
familiares, de acordo com a idealizadora da marca. Afeto em-
bala o atual inverno, com motivos de animais e seus filhotes. 
Estampas inspiradas em ursinhos de pelúcia também integram 
peças para os dias mais frios. 

O tricô é um dos pontos fortes da Pituchinhus, refletindo 
o potencial da região Sul – a marca fica em Farroupilha. Usan-
do técnicas de jacquard e de intársia, que permite alta definição 
dos desenhos, a marca é referência nacional quando o assunto 
são casaquinhos, blusas e outros itens tramados. Mari ressalta 
que um dos trunfos das “roupas ilustradas” é que elas funcio-
nam como passaporte para um universo lúdico de contação de 
histórias que unem pais e filhas. “São vestimentas que contam 
histórias e criam memórias afetivas.”

“Outros dos nossos diferenciais são os materiais de altíssi-
ma qualidade – o algodão é o melhor do mercado –, e também, 
pensar sempre nos complementos para as roupas”, explica Mari 
que, para os dias mais frios desta temporada, elaborou luvas, 
gorros, golas, faixas para o cabelo em formato de coroa, arqui-
nhos e bolsas. Outro cuidado especial, revela, é o departamen-
to de bordados, responsável por decorar com pérolas, cristais e 
pompons as mais diversas peças. 

Para a temporada primavera/verão, a Pituchinhus dá se-
quência aos temas fofos envolvendo as novidades em quatro 
propostas: Passeio no Jardim, com tons de rosa e verde ser-
vindo de base para florais delicados; Contos de Fadas, que traz 
elementos mágicos envoltos em tule e cristais; Verão Sem Fim, 
com cartela de cores alegre que inspira brincadeiras ao ar livre e 
expressões artísticas; e Tempo Feliz, pensada para fazer as ga-
rotinhas brilharem nas celebrações de fim de ano. No conjunto, 
a atmosfera é de escapismo, adaptando a macrotendência, que 
dá as cartas atualmente na moda, ao universo divertido das 
crianças. “A ideia por trás dessa abordagem é que elas consigam 
se desconectar muito fácil do mundo real para entrar no mundo 
de fantasia”, explica a diretora criativa, acrescentando que todo 
o trabalho por trás do desenvolvimento de coleções é bem com-
plexo. “As referências vêm de extensas pesquisas na plataforma 
WGSN e leituras sobre os temas específicos.” Se depender da 
Pituchinhus, meninas serão, para sempre, princesas.

Dedicada a criar roupas inspiradas em temas lúdicos e divertidos, a gaúcha Pituchinhus 
se prepara para comemorar três décadas em ritmo de ampliação e fortalecimento da marca.

Feito criança
Histórias de afeto trazem aconchego para as peças de 
inverno. O tricô é um dos carros-chefe da Pituchinhus. Já 
para a temporada primavera/verão, um escapismo lúdico 
e colorido invade roupas e acessórios.
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Depois de um período de ausência, a Van Cleef & Arpels retornou este ano a Watches & Wonders, maior 
evento do setor relojoeiro. Organizada pela Fondation de la Haute Horlogerie, a feira aconteceu em Gene-
bra, na Suíça, no mês passado. Ao todo, foram 38 marcas apresentando novidades. Nicolas Bos, presidente 
e CEO da grife francesa criada em 1896, conta que a nova fase do evento foi propício para esse retorno. 
“Faz todo o sentido para nós porque ‘maravilhas’ são definitivamente o que tentamos criar quando pensamos 
em relojoaria com o nosso conceito Poetry of Time”, diz ele à L’OFFICIEL. “Durante a feira deste ano, 
apresentamos uma série de peças novas e exclusivas, cada uma contando uma história única e encantadora”, 
acrescenta. Foram exibidos relógios complexos que fazem parte da família Poetic Complications, que chama 
a atenção pela utilização de todas as possibilidades da relojoaria tradicional usadas não somente para medir 
o tempo, mas também para contar uma história. E também uma série de Objetos Extraordinários, inspirados 
nas tradições dos autômatos e que misturam a arte da joalheria com a da relojoaria.

“As pessoas interessadas em nossos Objetos Extraordinários são conhecedoras de artesanato excep-
cional e raro. Muitos são colecionadores de arte, clientes que gostam de objetos únicos”, explica Bos. 
Poucas marcas se dedicam aos objetos autômatos; eles fazem parte da história da Van Cleef & Arpels, 
que é preservada até hoje. “No acervo patrimonial, o destaque é o modelo do barco Varuna, de 1906. 
Mas a nossa história com os autômatos realmente começou com o Fée Ondine, que foi apresentado em 
2017. Este ano, oferecem alternadamente uma imersão no cosmos poético e uma viagem onírica pelo 
tema Natureza Encantadora”, analisa o executivo. 

Poesia do
TEMPO

De volta a Watches & Wonders, a francesa 
Van Cleef & Arpels exibiu relógios femininos e autômatos 

que são verdadeiras obras de arte.
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L’OFFICIEL Os objetos autômatos se conectam ao primeiro reló-
gio secreto da Van Cleef & Arpels, criado em 1923?
NICOLAS BOS Desde a sua fundação em 1906, a Van Cleef & Ar-
pels desenvolveu uma visão única do tempo. A relojoaria sempre 
foi um componente-chave da identidade da Maison, e sua ex-
pressão passou por diferentes formas, desde relógios de pulso 
clássicos até joias que marcam as horas e objetos como relógios 
de mesa. Ao longo da sua história, a Van Cleef & Arpels criou 
peças relojoeiras que procuram contar o tempo de forma inven-
tiva e poética. Nesse sentido, sim, os autômatos atuais se conec-
tam aos primeiros relógios secretos da Maison, que já eram uma 
abordagem inovadora do tempo. Nosso acervo, com as coleções 
criadas até hoje, mostra muito bem como a marca vem utilizan-
do um objeto funcional, o relógio, para contar histórias sobre a 
natureza, o amor ou mesmo sobre o artesanato. 

 
L’O Lançado em 2013, o premiado relógio Lady Arpels  
Ballerine Enchantée foi inspirado nas citações de Anna 
Pavlova sobre dançar como uma borboleta. Quem inspira a 
Maison atualmente?
NB A dança tem sido um tema importante para nós desde a 
década de 1940. A Maison inspirou-se nas bailarinas ao lon-
go das décadas, de personalidades míticas, como a dançarina 
do século 18 La Camargo, ou a famosa primeira bailarina 
russa Anna Pavlova, ou mesmo Suzanne Farrell, que atuou 
no balé Jewels de George Balanchine, em 1967. Mas, mais 
frequentemente, somos inspirados por balés famosos, como 
O Lago dos Cisnes, O Quebra-Nozes ou Sonho de uma Noite de 
Verão, pois evocam uma verdadeira sensação de magia. Para 
os novos relógios Lady Arpels Ballerine Enchantée, a ins-
piração continua a ser a citação de Anna Pavlova [“Sonhei 
que era bailarina e que passei a vida dançando tão levemente 

como uma borboleta...”], que quisemos encarnar de forma 
viva, com uma figura feminina a abrir os braços numa pose 
graciosa, como se estivesse prestes a voar.

L’O Nesses relógios encontramos movimentos graciosos dos 
dançarinos, o módulo de tempo retrógrado sob demanda... 
Há também movimentos em objetos autômatos? Eles parecem 
simples e, ao mesmo tempo, muito complexos. Quais são os 
principais desafios e conquistas neste campo?
NB Para gerar movimento você precisa de energia, mas um re-
lógio mecânico fornece apenas uma quantidade limitada dela, 
o que significa que sempre enfrentamos desafios para dar vida 
às nossas histórias. Os autômatos requerem cálculo e balancea-
mento preciso da energia disponível para gerar movimentos. 
Um segundo elemento é criar movimentos com a velocidade 
certa. Chamamos isso de “velocidade poética”, como o gracio-
so movimento do tutu em Ballerine Enchantée, que transfor-
ma a bailarina em borboleta. Parece mágica, mas tem que ser 
muito bem definida por meio dos componentes do movimento 
e princípios de funcionamento. Este é o mesmo desafio com 
autômatos, em uma escala maior. Temos que direcionar a ener-
gia para criar movimento de forma fluida e natural.

 
L’O A origem da Van Cleef & Arpels está ligada ao amor, des-
de o casamento de Alfred Van Cleef com Estelle Arpels. E 
me parece que a ideia de amor e poesia permeia grande parte 
das criações da marca. Agora, por exemplo, vemos isso nos 
dois novos relógios Lady Duo. Você pode comentar sobre 
esse sentimento de carinho embalando as criações da marca?
NB É verdade que a forma como foi fundada a Maison, nascida do 
casamento de Estelle Arpels e Alfred Van Cleef, marcou sua fi-
losofia. Sempre celebramos os sentimentos que unem as pessoas. 
Aliás, como um sinal do destino, a primeira criação à venda em 
1906 era um coração em diamantes. Ao longo dos anos, a Mai-
son acompanhou vários dos casais mais conhecidos do mundo, 

“A DANÇA TEM SIDO 
UM tema importante 
PARA A MAISON 

DESDE A DÉCADA 
DE 1940. A Maison 

INSPIROU-SE NAS 
bailarinas AO LONGO 
DAS DÉCADAS, DE 

personalidades MÍTICAS.”

À ESQUERDA – Nicolas Bos, presidente e CEO da VAN CLEEF & ARPELS.
ABAIXO - Detalhes dos objetos autômatos Fontaine aux Oiseaux e 
Planetarium, com o Sol, em ouro amarelo, safiras amarelas, granadas 
espessartita e diamantes.
NA PÁGINA AO LADO – relógios de pulso Lady Arpels Ballerine Enchantée 
e Lady Arpels Heures Florales nas versões ouro branco e rosé.
NA DUPLA DE ABERTURA - Objetos autômatos Planetarium, à esquerda, 
e Fontaine aux Oiseaux, à direita.
NA PRÓXIMA DUPLA – Detalhes dos objetos autômatos Rêveries de 
Berylline, à esquerda, e Fontaine aux Oiseaux, à direita
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Para usar (relógios de pulso)
Na coleção Poetic Complications, o movimento retrógrado, 
módulo de abertura de flores e janela de minutos permitem 
que o tempo seja medido por meio de um passeio em um 
jardim de flores ou dos movimentos de uma bailarina. Com 
tema floral, há o Lady Arpels Heures Florais, em ouro 
branco e tons de azul invernal, e o Lady Arpels Heures 
Florales Cerisier, em ouro rosé e tons de rosa primaveris. 
O conceito para ambos veio do livro Philosophia Botanica, 
de 1751, de Carl von Linné. Nele, o botânico sueco cria um 
jardim hipotético composto por uma ampla variedade de 
plantas, cujas flores abrem e fecham em momentos específicos 
do dia para indicar as horas. “Quando trabalhamos em 
projetos de relojoaria, nosso objetivo é usar mecanismos para 
capturar a poesia da passagem do tempo. E o que poderia ser 
mais poético do que medir o tempo com o abrir e fechar das 
flores?”, comenta Nicolas Bos, presidente e CEO da marca. 

Na mágica operada pelos artesãos das Oficinas de 
Relojoaria da marca, em Genebra, cada uma das pétalas é 
articulada e conectada ao mecanismo do relógio. O desafio 
técnico de combinar tantos elementos é complementado 
pela garantia de um processo de abertura da flor com três 
sequências diferentes. A cada hora que passa, as flores abertas 
se fecham para dar lugar a uma nova combinação. No dia 
seguinte, a sequência dos buquês que se sucedem de hora em 
hora será diferente.

Já o relógio Lady Arpels Ballerine Enchantée tornou-
se uma das criações relojoeiras emblemáticas da Maison, 
refletindo uma de suas principais fontes de inspiração: a 
dança. Este ano, a Van Cleef & Arpels lança dois modelos 
em ouro branco – Lady Arpels Ballerine Enchantée  – e 
ouro rosé – Lady Arpels Ballerine Enchantée Rose Gold. 
Representando uma dançarina parte mulher e parte 
borboleta, essas criações seguem os passos das bailarinas e 
fadas que estão no imaginário da grife. Nos novos modelos, 
o corpo da bailarina é esculpido em relevo em ouro, 
enquanto o cocar, rosto, busto e cintura são formados por 
diamantes. Ela estende os braços graciosamente, acima dos 
véus do tutu, que se sobrepõem com efeito de transparência. 
Quando o usuário aperta o botão localizado às 8 horas, o 
tutu da bailarina ganha vida. A anágua que mostra as horas 
sobe primeiro, seguida pela outra que ocupa sua posição na 
escala de minutos. Elas permanecem no local por alguns 
segundos, permitindo que o tempo seja contado, depois 
retornam simultaneamente aos seus pontos de partida. 

Para decorar (objetos)
A relojoaria francesa está lançando três novas versões, sob 
encomenda, que são verdadeiras esculturas de altíssimo 
luxo. Em Fontaine aux Oiseuax, dois pássaros preciosos 
realizam o seu ritual de cortejo à beira de uma bacia de 
calcedônia e cristal de rocha. Escondido cuidadosamente na 
base do objeto, o mecanismo confere fluidez ao movimento 
dos pássaros e sutileza nas asas, por exemplo. Já em Rêveries 
de Berylline, o formato é de uma flor de ouro rosa, ouro 
amarelo, safiras amarelas, granadas mandarim, diamantes e 
laca, que abre e fecha suas pétalas para revelar um beija-flor 
pronto para levantar voo. 

Já o Planetarium traz um universo precioso – o Sol e 
seus planetas. Cada corpo celeste se move em sua velocidade 
genuína de rotação, realizando uma órbita completa em 88 
dias para Mercúrio, 224 dias para Vênus, 365 dias para a 
Terra, 687 dias para Marte, 11,86 anos para Júpiter e 29,5 
anos para Saturno. A Lua circunda a Terra em 29,5 dias, 
animando o objeto com movimento perceptível dia após 
dia. Para dar forma ao astro-rei, há uma estrutura em ouro 
amarelo, safiras amarelas e granadas, enquanto o núcleo exibe 
reúne diamantes engastados em mais de 500 hastes de ouro.

desde o duque e a duquesa de Windsor ao casamento de Grace 
Kelly com o príncipe Rainier de Mônaco. Na década de 1940, 
também era possível encontrar os alfinetes Inseparáveis   nas co-
leções da Van Cleef & Arpels que incorporavam sentimentos 
ternos, retratando casais de pássaros ou até famílias. Hoje, as 
coleções continuam a evocar o amor, e animais têm sido uma 
linguagem universal e uma maneira de expressar nossos valores 
de amor e carinho. Isso estava evidente na coleção L’Arche de 
Noé racontée par Van Cleef & Arpels, de 2016, e ainda está na 
nova coleção de relógios Lady Duo.

 
L’O Na joalheria, vocês detêm as patentes da técnica Mystery 
Set. Eles aparecem em relógios?
NB De fato, as técnicas do Mystery Set da Van Cleef & Ar-
pels são muito emblemáticas na Maison. Mystery Set já 
adornava relógios de alta joalheria na década de 1940, no-
tadamente os relógios secretos Ludo. Hoje, podemos citar 
o relógio Secret de Coccinelle, os relógios Ludo Secret em 
rubis ou saf iras Mystery Set, ou mais recentemente a estrela 
cadente do nosso novo Objeto Extraordinário, o autômato 

Planetarium. É um verdadeiro feito de joalheria e continua 
sendo um excelente exemplo do savoir-faire da Maison.

L’O Vocês apoiam a L’ÉCOLE, School of Jewelry Arts, desde 
sua criação, dez anos atrás. Qual a sua importância na con-
tinuidade das técnicas artesanais de alta relojoaria?
NB Com a abertura da L’ÉCOLE, a Maison queria trazer a cul-
tura da joalheria e oferecer acesso ao público em geral à riqueza 
artesanal. A Van Cleef & Arpels é uma empresa de living 
heritage com um compromisso de longa data com a perpetua-
ção das profissões joalheiras e savoir-faire, e tem como objetivo 
promover a excelência dos métiers d’art. Este compromisso é 
visível no envolvimento da L’ÉCOLE, mas também por meio 
de colaborações regulares com estabelecimentos de ensino de 
alto nível, como a École de Bijouterie Joaillerie de Paris, a École 
Boulle e a Savoir-Faire d’Exception Chair da ESSEC Business 
School. Hoje, o objetivo da Maison é conectar-se melhor às 
gerações mais jovens, com o objetivo de construir seu futuro 
de mãos dadas, ao mesmo tempo que queremos revitalizar as 
profissões do mundo da alta joalheria e alta relojoaria.

A Van Cleef & Arpels aproveitou a Watches & Wonders 
para mostrar novidades que reforçam o DNA e o savoir-faire 
da Maison francesa e que reflete sua singular Poesia do Tempo, 
tema da nova safra. No espaço, decorado como um sonho, a marca 
apresentou relógios de pulso e três novos objetos autômatos.
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Entre novidades esportivas e delicadas, conheça 
cinco lançamentos para você não perder o timing das novas 

tendências em relógios.

A maior feira de relojoaria do mundo, a Watches & Wonders, também marca 
tendências. Entre elas, os relógios originalmente pensados para o universo mas-
culino, mas, nas vitrines, ganham status de sem gênero. Nem tão robustos, nem 
frágeis, eles vestem pulsos femininos aventureiros e urbanos, de quem adora pra-
ticar esportes com estilo e leva essa energia para o dia a dia. Há, ainda, a ousadia 
de misturar pedras preciosas e visual audacioso. Novos materiais, conectados 
com a crescente preocupação ambiental, foram agregados a esse segmento. 

Do outro lado, estão modelos elegantes e preciosos, dignos de uma noite de 
festa. Ouro, diamantes e cetim vêm lado a lado com a precisão criada pelos me-
lhores mestres relojoeiros. L’OFFICIEL destaca cinco modelos de tirar o fôlego.

IWC
A adrenalina de Top Gun Maverick, que 
tem promessa de chegar aos cinemas 
este mês, esquenta a atmosfera em torno 
de dois novos cronômetros da mais 
americana das manufaturas suíças. A IWC 
Schaffhausen traz o modelo em cerâmica 
em duas novas versões: Pilot’s Watch 
Chronograph TOP GUN Edition “Lake 
Tahoe” apresenta caixa de cerâmica branca 
com mostrador preto e fundo de caixa em 
titânio. O Pilot’s Watch Chronograph 
TOP GUN Edition “Woodland” combina 
caixa e mostrador de cerâmica em 
verde-escuro com botões, coroa e fundo 
de caixa em Ceratanium preto fosco. 
Ambos trazem vidros frontais resistentes 
a quedas repentinas na pressão do ar. A 
complexidade e a exclusividade do modelo 
fazem com que a produção anual seja 
limitada a mil peças de cada um. Detalhe: 
na década de 1980, a IWC realizou um 
trabalho pioneiro com a cerâmica, que é 
resistente a arranhões. Acrescentar cor é 
um exercício complexo porque passa por 
reações químicas, temperatura ideal e 
pureza dos materiais. 

Esportivos
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Lady likeEsportivos

CARTIER
Com modelos novos de linhas como Panthère, Tank e Santos 
Dumont, além do igualmente belo Ballon Bleu, chama a atenção 
na Cartier, o Coussin. É delicado e forte ao mesmo tempo. Isso 
se deve, principalmente, ao mostrador com diamantes moldados 
em espiral, formando uma espécie de almofada que contrasta 
com as bordas gráficas. O desafio para os artesãos da marca foi 
a configuração triangular, que permite que os diamantes sejam 
integrados diretamente na caixa, fazendo o metal desaparecer 
para intensificar a luminosidade das pedras de vários diâmetros. 
A pulseira, com textura acetinada, complementa o visual puro 
luxo, pensado para arrematar looks de festa. Além da versão 
rosé, que desembarca por aqui, a linha traz opções em pedras 
coloridas e dois modelos mais robustos em edição limitada.

DOLCE & GABBANA
No relógio em homenagem à atriz 
Sophia Loren, a elegância e a criatividade 
italianas se unem à precisão e à tecnologia da 
relojoaria suíça. O design minimalista encontra 
o detalhe quase barroco da pulseira texturizada 
em ouro rosé. A caixa quadrada, de aço, traz 
facetas geométricas que, a partir das bordas 
externas, expandem-se simetricamente no vidro 
de safira, encontrando o visor em madrepérola 
com ponteiros tipo espada. Há variações: cartela 
com oito cores na versão com pulseira de cetim 
de seda pura e a opção com 56 diamantes ao 
redor da caixa e pulseira de couro croco.

PANERAI
Chique, aventureiro e ao mesmo tempo 
com visual sem gênero, o Submersible 
QuarantaQuattro Bianco, da Panerai, tem 
cara de esportes outdoor e essência conectada 
às práticas ambientais. A pulseira verde 
floresta de borracha com aparência tratorada 
é constituída em 30% de materiais reciclados. 
Já a segunda pulseira é composta de 68% de 
tecido reciclado. Para mudar, basta contar 
com a ajuda das duas ferramentas que 
acompanham o modelo, que é resistente à 
água até 300 metros. Outros detalhes que 
fazem diferença: caixa de 44 mm de aço 
escovado e cristal saf ira com mostrador 
branco e marcadores luminescentes. Perfeito 
para mergulhos estilosos ou para compor 
looks urbanos com personalidade. ROLEX

O Oyster Perpetual Yacht-Master 40, 
que também possui vocação marítima, 
ganhou versão inspirada nas auroras 
boreais e nos reflexos do amanhecer. 
Fabricado em ouro branco 18 quilates, 
é adornado com uma luneta giratória 
cravejada de safira rosa, safira azul-
celeste, diamante, safira violeta e safira 
azul-escuro em lapidação trapézio. 
A caixa, por sua vez, ostenta 46 
diamantes em lapidação brilhante, e 
um diamante especial, com lapidação 
triângulo, marca 12 horas. A pulseira 
é equipada com um fecho de segurança 
desdobrável de ouro branco, que 
é patenteado pela marca e previne 
qualquer abertura involuntária.
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Quando o artesão e emigrante grego Sotirio  Bulgari 
fundou, em 1884, a joalheria que leva seu nome, logo suas 
peças ganharam fama para além de Roma. Mas foi na terceira 
geração da família, com a florescente época da Dolce Vita, 
que a loja da Via Condotti tornou-se um dos locais favoritos 
de encontro das estrelas de cinema e jet setters, amplifican-
do assim a fama internacional da marca. Depois, a vibe dos 
anos 1970 combinou com os ousados engastes cromáticos de 
pedras preciosas e coloridas, criados com inspirações do Ex-
tremo Oriente à Pop Art. De lá para cá, a Maison segue se 
reinventando e lança, agora, o segundo capítulo da coleção de 
alta joalheria Color Journeys, dedicada ao esplendor e espíri-
to efervescente do espinélio, em cerca de 20 criações únicas.

As primeiras aparições dessa pedra estão ligadas à his-

tória do ousado explorador Marco Polo. Foi ele quem a apre-
sentou à Europa depois de uma de suas emocionantes via-
gens pela Ásia no f im do século 18. O aventureiro italiano 
foi o primeiro a contar a história das “balas rubis”, escreven-
do em seu diário sobre pedras preciosas com um tom único 
de vermelho e nuances de rosa e roxo. O nome dessa gema 
tem sua origem em Badakhshan, uma província ao norte do 
Afeganistão famosa por seus rubis e minas de espinélio, e 
que hoje é conhecido como o estado do Tajiquistão.

Curiosidade: até 1783, esta pedra e os rubis eram vistos 
como a mesma coisa – no caso, rubis. Um dos exemplos mais 
famosos desta confusão é o Black Prince’s Ruby de 170 qui-
lates que enfeita a coroa imperial britânica. Ficou o nome, 
mas hoje sabemos que se trata de um belíssimo espinélio.   

Lugar de 
BRILHO

Bulgari elege o espinélio para deslumbrar no segundo capítulo 
da coleção de alta joalheria Color Journeys. 

Por  SILVANA HOLZMEISTER

“Podemos dizer com orgulho que a Bulgari desde o seu início, 
quando nenhuma outra marca o fazia, sempre incorporou e 
adorou trabalhar com todas as pedras, inclusive as que não são 
consideradas clássicas, como espinélios”, comenta Mauro Di 
Roberto, diretor da Divisão de Joalheria da Maison italiana. 

O primeiro capítulo da Color Journeys foi dedicado à tur-
malina Paraíba. Nesta sequência, espinélios têm lugar de desta-
que. E há joias em que as duas pedras dividem holofotes, como 
é o caso de um dos principais colares da coleção. “A mistura 
de cores brilha em uma estrutura viva e dinâmica. Cada gema 
é cuidadosamente montada pelos mestres artesãos da Bulgari, 
considerando a configuração certa e a inclinação perfeita para 
ampliar suas qualidades”, explica Di Roberto, acrescentando 
que ambas estão entre as mais importantes da atualidade porque 

estão se tornando cada vez mais raras. “Como consequência, os 
valores estão subindo no mercado”, analisa Di Roberto.

Foram selecionadas apenas pedras que ostentam nuan-
ce perfeita, um corte elegante e a mais alta transparência: 
três características muito difíceis de encontrar juntas na 
mesma pedra. “Com a Color Journeys, queríamos explorar 
profundamente o universo mágico contido nas nossas pe-
dras preciosas”, acrescenta o diretor da Divisão de Joalheria 
da marca. Além da turmalina, a Bulgari também combinou 
espinélios em tons de rosa com o verde régio das esmeral-
das. Como uma coleção dentro da coleção, quatro anéis de 
coquetel diferem uns dos outros em combinações de cores 
vindas de ametistas, águas-marinhas, turmalina rosa, preto 
ônix e madrepérola. 

“PODEMOS DIZER 
COM orgulho QUE A 
BULGARI DESDE O 
SEU início, QUANDO 
NENHUMA OUTRA 

MARCA O FAZIA, 
SEMPRE incorporou E 

ADOROU TRABALHAR 
COM TODAS AS  

PEDRAS, INCLUSIVE 
AS QUE não são 

CONSIDERADAS 
clássicas, COMO 
ESPINÉLIOS.”

AO LADO E NA PÁGINA OPOSTA – joias 
do segundo capítulo Color Journeys

©
 DIVULGAÇÃO
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DA ESQUERDA PARA DIREITA – Lip Glacé Hydrating Balm Gloss, R$ 159; LAURA MERCIER. Natural Oil, R$ 194; WEDO/. 
Prisme Libre Skin-Caring Matte, R$ 329; GIVENCHY. Futurist Hydra Rescue FPS 45, R$ 269; ESTÉE LAUDER. Moisturizing Face Mask, R$199; KYLIE SKIN. 

Indulging Fluid Oil, R$ 300; AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT. Hangover Pillow Balm, R$ 149; TOO FACED

Os meses mais frios do ano são também os que apresentam o menor nível de 
umidade relativa do ar. O momento pede então um arsenal de beleza específico, 
para dar um boost na hidratação sem deixar de lado o acabamento impecável.

Por PAULA ROSCHEL

Winter is COMING
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A perda de cabelo é a queixa mais comum no consultório do 
dermatologista. E com a pandemia, essa reclamação aumen-
tou ainda mais. “Mais da metade das pessoas que tiveram 
Covid apresentam esse aumento da perda capilar”, avisa o 
dermatologista especialista em tricologia Erick Omar. Isso 
porque a infecção pela Covid-19 induz uma reação inflama-
tória no corpo todo. “E o folículo capilar é muito suscetível 
aos efeitos dessa inflamação, que gera uma desorganização no 
ciclo capilar – e consequentemente a queda precoce dos fios”, 
explica a dermatologista Ana Carina Junqueira. Essa queda é 
chamada de eflúvio telógeno. Tem mais: além da inflamação 
causada pelo vírus, o estresse e a tensão que acompanham a 
infecção levam ao aumento do cortisol que também contribui 
para a queda. “Ela costuma ocorrer mais ou menos dois me-
ses depois da infecção, mas isso é variável. Alguns pacientes, 
após quinze dias, já começaram a apresentar sintomas”, relata 
a dermatologista Alessandra Fraga. 

A boa notícia é que ela tende a durar entre 90 e 180 dias 
e geralmente passa sozinha. A má é que assusta, porque o vo-
lume de fios que se desprende da cabeça pode ser grande. “Ela 
gera muito estresse psicológico porque é intensa: o paciente 
vê cair muitos fios quando passa a mão nos cabelos, muitos 
fios no travesseiro, muitos ao lavar o cabelo”, diz Alessandra. 
Por isso, não dá para ficar esperando, olhando o tempo passar 
e vendo o cabelo cair. “Em pacientes em que mantêm algum 
grau de sequela do pós-Covid, essa queda, mesmo leve, pode 
durar por um bom período, levando progressivamente a uma 
diminuição do volume capilar e, se não tratada, uma perda 
permanente dos cabelos. “O ideal é procurar um dermatolo-
gista para avaliação clínica e tricoscópica do couro cabeludo, 
do folículo e da haste”, diz Alessandra. Até porque, existem 
várias doenças que podem provocar queda. “Alguns desequi-
líbrios hormonais podem ser a causa dessa questão, sabia? 
Tanto para homens quanto para mulheres. Hipo ou hiperti-
reoidismo pode fazer os fios caírem, assim como deficiência 
de vitamina D, ferro e ferritina, além de aumento de testos-
terona, no caso de ovários policísticos, por exemplo”, avisa a 
endocrinologista Danielle Daud. Outro alerta: “Em pacientes 
que já têm problemas de queda de cabelo ou outra doença de 
base, como calvície genética ou alopecia areata, essa queda 
pode persistir por mais tempo”, fala Ana Carina. Por essas 
e por outras, o mais importante durante a queda de cabelo 
é chegar ao diagnóstico correto. Outra atitude inteligente é 
não deixar de lavar os fios – o que a maioria dos pacientes faz 
intuitivamente. A frequência de lavagem não interfere na queda 
em si. “O que acontece é que todos aqueles fios que se despren-
deram do couro cabeludo podem se soltar nas mãos e nas escovas 
e nos pentes ao lavar e pentear”, pondera a dermatologista Calu 
Franco. Manter uma boa frequência de lavagem (diária para ca-
belos oleosos e dia sim, dia não para cabelos normais a secos) é 
essencial para o manejo da queda. “Quando a gente deixa de la-
var o cabelo, mais oleosidade se forma e pode gerar um processo 
inflamatório e ter uma queda adicional por inflamação”, explica 

Alessandra. Evitar fatores que pioram a queda, como processos 
químicos (descolorantes, alisamentos), excesso de dano térmi-
co, como chapinhas e secadores muito quentes, além do uso de 
hormônios e restrições calóricas excessivas com rápida perda de 
peso também é interessante. “A ingestão de substâncias naturais 
com poder antioxidante ajuda a reduzir o processo inflamatório, 
como a cúrcuma e o gengibre”, sugere Ana Carina.

Tratamentos eficientes
O primeiro passo é a consulta com o dermatologista. Caso o 
eflúvio telógeno agudo seja confirmado, alguns cuidados com-
binados podem ajudar no tratamento. “Fotona capilar, a me-
soterapia (infusão de ativos específicos no couro cabeludo) e 
a aplicação do plasma rico em plaquetas (PRP), além de me-
dicamentos orais, são alternativas”, diz Calu. A luz de LED 
possui um papel benéfico já que melhora a circulação local pro-
porcionando um melhor aporte de nutrientes ao fio e também 
exercendo um possível efeito anti-inflamatório. “O tratamento 
visa estimular o nascimento de novos fios, rapidamente. Me-
dicações tópicas, orais, injetáveis e tecnologias, como microa-
gulhamento e laser, funcionam muito bem para esse problema 
do eflúvio pós-Covid”, complementa Alessandra. Além desses 
procedimentos, carboxiterapia também está na linha de frente 
do tricologista para ajudar no tratamento. “As sessões,  depen-
dendo da intensidade do quadro, podem ser semanais ou quin-
zenais e é importante o tratamento em casa associado. Além 
de vitaminas, algumas medicações específicas para a queda 
capilar, loções manipuladas, o uso de bonés ou até capacetes de 
LED também ajudam. Muitas vezes podemos usar xampu com 
medicamentos para a queda, necessitando de lavagens diárias 
em alguns casos”, finaliza Erick.

CABELO
que cai

Nunca se reclamou tanto de queda capilar – em muito impulsionada 
pela última grande onda de infecções por Covid-19. A boa notícia é que há 

tratamento para o problema. A má é que o volume perdido pode assustar 
se você não procurar um diagnóstico rapidamente. Por KARINA HOLLO

“ELA [a queda] GERA 
MUITO estresse psicológico 
PORQUE É INTENSA: 

O PACIENTE VÊ 
cair MUITOS FIOS 
QUANDO PASSA 

A MÃO NOS cabelos, 
MUITOS FIOS NO 

TRAVESSEIRO, muitos 
AO LAVAR O CABELO”

ALESSANDRA FRAGA
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Fotos DANYLO VASCONCELLOS
Edição PAULA ROSCHEL

Não tem jeito: o vermelho é a cor 
mais apaixonante do universo de beauté!

RED
LADY
in

L’MAKEUP
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STYLING E DIREÇÃO CRIATIVA Drica Cruz. BEAUTY: Saulo Fonseca / CAPA MGT. MODELO: Jenny Helen, WAY MODEL. 
RETOUCH: Henrique A. Retouch. AGRADECIMENTOS: ESTÚDIO MOITINHA. MODA: Walério Araújo,  A.rolê e Andrea Bogosian
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Existem dois caminhos populares entre os amantes do bem-
-estar nos dias atuais: o de produtos naturais e o de ferramen-
tas para manter a saúde mental em equilíbrio. Os cogumelos 
mágicos parecem se enquadrar em ambas as frentes para um 
número crescente de brasileiros. Mas é liberado usar esse tipo 
de substância em solo nacional? Quais são seus principais be-
nefícios e efeitos colaterais?

Adriana* é uma professora de São Paulo que, assim como 
um considerável número de pessoas, não aguentou ilesa os 
dois anos de pandemia. Entre um burnout e quadros de ansie-
dade persistentes, ela começou a fazer uso de medicamentos 
convencionais para tratar sua angústia. Porém não sentiu que 
estava avançando para dias de maior tranquilidade: “Então 
resolvi voltar para as terapias naturais, como as massagens. 
Daí fui viajar para a Bahia e conheci os cogumelos mágicos 
por meio de uma amiga. Usei microdoses (como são categori-
zadas doses bem baixas da droga) e o resultado foi impressio-
nante. Em 15 minutos, você enxerga melhor as cores e come-
ça a sorrir. É uma sensação de muito prazer e de muita beleza. 
A cabeça não estar a mil por hora foi a melhor sensação. Sinto 
que o cogumelo me aterrou e a minha ansiedade parou. Mas 
tomei na viagem e em outras poucas ocasiões, depois parei. 
Foi o suficiente. Agora penso nele para o uso eventual, ainda 
em pequenas doses, pois alguns amigos que tomaram por um 
período maior relataram uma sensação de depressão”, diz. 

Sobre ser legal ou não o uso do Psilocybe cubensis, nome cien-
tífico da espécie comercializada no Brasil em inúmeros e-com-
merces, o caminho ainda é bem nebuloso: “A repreensão, por 
exemplo, ao tráfico ou associação ao tráfico e de uso de dro-
gas depende de um ato normativo do Ministério da Saúde para 
identificar quais substâncias não podem ser usadas livremente. 
É neste contexto que está inserida a Portaria nº 344, tão citada 
pelos sites de comercialização de cogumelos alucinógenos. As 
substâncias psicoativas psilocibina e a psilocina, encontradas nos 
cogumelos alucinógenos, estão inseridas em um anexo da Porta-
ria. Portanto, qualquer exploração das substâncias ou dos fungos 
que as têm em suas propriedades depende de autorização da Se-
cretaria, que só será expedida após rígido processo fiscalizatório 
do proponente e suas atividades”, explica o advogado Raphael 
Quinhones, do Borges Sales & Alem Advogados.

Conversando com o idealizador de uma loja brasileira de 
cogumelos mágicos, e que preferiu dar entrevista de forma 
anônima, ele cita que a sua curiosidade a respeito dos alucinó-
genos partiu de uma ânsia acadêmica ao trabalhar como editor 
de um periódico científico online. Junto com sua namorada, 
resolveu começar a cultivar a espécie para consumo próprio. 
Como a produção excedia o que eles usavam, iniciou a doação 
e posterior venda para amigos próximos. “Na última década, 
são muitos os estudos envolvendo substâncias psicoativas. Eu 
era muito careta, mas entendia que o potencial terapêutico era 
grande. Resolvi então experimentar e me envolvi. Eu recebo 
relatos impressionantes de pessoas que seguem à risca o trata-
mento com base científica e de como isso melhora a qualidade 
de vida para depressivos e ansiosos. Muitos deles tomam doses 
bem baixas, quase sem efeito psicoativo”, diz. 

O grande ponto de interrogação sobre o tema é que ainda 
não existe um protocolo oficial quando o assunto é tratamento 
do sistema nervoso por meio dos cogumelos mágicos no Brasil. 
E algumas “viagens” que o produto proporciona podem deixar 
usuários muito emotivos – e tantas vezes, por dias. Mas fora do 
país, em um relatório publicado na renomada revista Nature, 
conduzido por pesquisadores do Imperial College, de Londres, 
a substância é citada como uma alternativa animadora, ainda 
que em estudos de pequeno porte, para a melhora de quadros 
de depressão resistente (que não apresentaram melhora com 
medicamentos já consagrados). Só que isso precisa ser feito em 
conjunto com a psicoterapia.  

Mesmo com a jornada científica ainda no meio do ca-
minho, é notório que o que antes era visto como droga me-
ramente recreativa, como o MDMA, o THC (da maconha), 
misturas alucinógenas líquidas e cogumelos, passa agora a ser 
encarado pela comunidade científica – e usuários curiosos – 
como uma fonte de esperança para males que só crescem em 
nossa sociedade: os transtornos mentais. O que vai diferen-
ciar o remédio do veneno, a cura do vício e o recreativo para 
o estritamente funcional, entretanto, ainda não está consoli-
dado pela ciência, muito disso por causa de questões morais e 
leis antidroga de países com grande potencial para pesquisas 
do segmento. É uma luz no fim do túnel para tantos, mas 
ainda reside no universo underground.
*nome fictício

MÁGICOS
cogumelos

ILUSTRAÇÃO ALESSANDRO DE TONI

A preocupação com a saúde mental é, cada vez mais, objeto de estudo e interesse. 
Afinal de contas, lidar com estresse, ansiedade, medo, insegurança não é tarefa 
simples e não há mágica que o faça ser. Mas a ciência pode ter encontrado nos 

fungos uma saída que passa pela natureza – a psilocibina. Por PAULA ROSCHEL

EM UM relatório publicado NA RENOMADA revista Nature, 
CONDUZIDO POR PESQUISADORES DO IMPERIAL 

COLLEGE, DE LONDRES, A substância É CITADA 
COMO UMA alternativa animadora, AINDA QUE EM 

ESTUDOS DE PEQUENO PORTE, PARA A MELHORA 
DE quadros de depressão RESISTENTE.
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O mercado da beleza, tendo acesso a tais dados cien-
tíf icos, resolveu investir no movimento “happy skin” (pele 
feliz, em tradução livre). No Brasil, a marca de cosméti-
cos sustentáveis CARE Natural Beauty abre alas para a 
tendência com o lançamento Beauty Night Oil, óleo de 
tratamento noturno com ativos estimuladores da produção 
de “ß-endorf ina”, neurotransmissor que atua na pele, re-
parando e acalmando o maior órgão do corpo humano. O 
blend de toque suave, que não pesa ao ser espalhado deli-
cadamente pelo rosto, pescoço e colo, contém também an-
tigos conhecidos do skincare, como a Vitamina E (antiacne 
e antioxidante), óleo de abacate e de cenoura (altamente 
hidratantes) e o brasileiríssimo óleo de cumaru, baunilha 
nativa que auxilia na remoção das manchas escuras da pele 
e no incremento da circulação local. Já o óleo essencial de 

Acima, Beauty Night Oil, CARE Natural Beauty, R$ 249. 
O cosmético contém ativos de fonte orgânica e 
certificações COSMOS e ECOCERT (maior reguladora 
de formulação High Clean Beauty da Europa). 
É 100% livre de toxinas, vegano e cruelty-free. 
Na página ao lado, Luciana Navarro, à esquerda e 
Patrícia Camargo, fundadoras da Care Natural Beauty. 

©
  BRUNA GUERRA

APESAR DE SER 
INDICADO DE FORMA 
MAIS INCISIVA PARA 
PELES SECAS E MADURAS, 
DURANTE O INVERNO 
ESTE SKINCARE SE 
TRANSFORMA EM UM 
CURINGA PARA OUTROS 
TIPOS DE PELE, INCLUSIVE 
AS MAIS JOVENS.

junípero, que protege e fortalece a estrutura do sistema 
nervoso da pele, é o ativo que tem tudo para dar o que falar 
em 2022, quando pensamos em skincare. 

A aplicação com ares de ritual de autocuidado também 
ajuda a disparar sensações de bem-estar. De 3 a 5 gotas, 
após a rotina noturna de limpeza e hidratação, com o uso de 
um rolinho mineral, como os de jade e quartzo rosa, já são 
suf icientes. Ou seja, uma embalagem de 30 ml rende muito. 
Para turbinar: invista simultaneamente em um escalda-pés 
ou se jogue em uma sessão de aromaterapia (com velas ou 
difusores de óleos essenciais) e uma trilha sonora calma  e 
instrumental. É o match perfeito. 

Apesar de ser indicado de forma mais incisiva para peles 
secas e maduras, durante o inverno este skincare se trans-
forma em um curinga para outros tipos de pele, inclusive as 
mais jovens.  A composição, ainda, foi criada com base nos 
recentes estudos que mostram a importância de noites bem 
dormidas para a regeneração da pele, como af irma Luciana 
Navarro, sócia-fundadora da CARE Natural Beauty.

O lançamento do Beauty Night Oil acontece em um 
momento estratégico para a CARE Natural Beauty, que 
cresceu 300% de 2021 para 2022 e busca triplicar novamen-
te seu crescimento e faturamento em 2022, segundo Patrícia 
Camargo, uma das sócias-fundadoras da CARE.

A vez do 
neurocosmético

Deixar a pele feliz é a nova onda do skincare.

Fazer caminhadas ao ar livre, comer chocolate e ouvir música são alguns exemplos triviais 
de atividades que liberam endorfina, um hormônio produzido naturalmente no cérebro e que estimula 

a sensação de prazer, motivação e felicidade. O que muitos não sabem é que a pele também 
possui receptores para a substância sinônimo de bem-estar.
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Para criar as suas novas fragrâncias, o Boticário se inspirou em 
uma rica tradição da cidade de Florença. Entre 23 e 24 de junho, 
no solstício de verão, a cidade ganha outras cores e se veste de 
festividade para celebrar San Giovanni. Após o pôr do sol, ervas 
e flores colhidas ao longo do dia 23 são colocadas na água e dei-
xadas ao ar livre durante toda a noite, para que possam absorver 
o orvalho do amanhecer. De manhã, a "L’acqua di San Giovan-
ni" (água de São Giovanni) é usada para lavar as mãos e o rosto, 
em um momento único de celebração e prosperidade.

Ao final do dia 24, que possui a maior luminosidade do ano, 
fiorentinos e visitantes procuram os melhores lugares da cidade 
para assistir aos famosos fogos de San Giovanni, que colorem o 
céu do início da noite, celebrando o verão e criando uma expe-
riência inesquecível. Foi nesse clima de energia máxima, usando 
a inspiração da L’acqua di San Giovanni, que O Boticário criou 
sua mais nova linha de fragrâncias, Verano en Firenze, de Botica 
214, com a certeza de que lugares inexplorados têm o poder de 
criar situações únicas para serem vividas a dois e, por isso, em 
duas versões: feminina e masculina. 

A fragrância masculina, classificada como um fougère 
aromático, se inspirou no frescor das ervas para entregar uma 
assinatura elegante e envolvente. Suas notas de maior des-
taque, Timuti Pepper, Lavanda e Patchouli, garantem uma 
viagem sensorial com destino certo. Já a versão feminina, 
classificada como Floral Frutal, tem uma estrutura moderna 
composta pela assinatura das flores em seu auge e com um 

toque do brilho frutal instigante. Suas notas de Morango Ga-
riguette, Jasmim e Baunilha criam uma combinação única, 
que vem para enriquecer ainda mais essa experiência. Juntas, 
harmonizam em uma noite de date perfeito. La Dolce Vita!

©
 FOTOS: DIVULGAÇÃO

Por meio de uma experiência sensorial com ingredientes únicos, as fragrâncias 
Verano en Firenze, de Botica 214, transportam você até uma noite quente na Itália. 

Viagem pelo verão 
de Florença

WWW.REVISTALOFFICIEL.COM.BR

MODA    BELEZA    CULTURA    LIFESTYLE
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instagram | @lofficielbrasil
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Fotos AUGUSTO CARNEIRO
Direção de moda ALEXANDRA VON BISMARCK

Prestes a dar a luz ao seu primeiro bebê,  
Flavia Lucini experimenta looks com proporções que 

enaltecem esse momento cheio de encanto.
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Camisas ARA BLEU, joias CARLA BUAIZ.
PÁGINA ANTERIOR – Vestido CANDY BROWN, joias CARLA BUAIZ
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Vestido FENDI, sandália AQUAZURRA, joias CARLA BUAIZ.
PÁGINA AO LADO – Vestido HAIGHT
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Vestido HAIGHT, casaco CRIS BARROS.
PÁGINA AO LADO – Camisa e calça DOLCE & GABBANA
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Camisa, suéter, hot pants, saia, meias e sapatos MIU MIU.
PÁGINA AO LADO – Casaco BURBERRY
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Vestido ROBERTO DOGNANI, joias CARLA BUAIZ
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 Calça ARA BLEU, joias CARLA BUAIZ.
PÁGINA AO LADO – Blusa e saia ARA BLEU

111



112

Vestido VITOR ZERBINATO.
PÁGINA AO LADO – Calça ARA BLEU, joias CARLA BUAIZ

PRODUÇÃO EXECUTIVA: Anna Guirro. MODELO: Flavia Lucini. STYLING E PRODUÇÃO DE MODA: Cinthia Arnoni.
ASSISTENTE DE FOTOGRAFIA: Felipe Censi. BELEZA: Carol Almeida. RETOUCH: Cristian Petersen. NAILS: Soninha. CAMAREIRA: Wal Porto
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Fotos CHRISTINE HAHN
Styling RYAN YOUNG

Minimize
ME

O que pode ser melhor do que uma bolsa Fendi Peekaboo? 
Duas, sendo uma delas a novíssima ISeeU Petite, junto com looks 

da coleção verão 2022 inspirada na obra do artista plástico espanhol Antonio Lopez. 
A atmosfera é otimista, embalada por um futurismo retrô.
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ACIMA – Chloe: Vestido FENDI. NA PÁGINA AO LADO – Clare: Top e bolsas FENDI.
NA PÁGINA ANTERIOR – Clare: Vestido, botas, bolsas e brincos FENDI
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ACIMA – Aube: Vestido e bolsas FENDI.
NA PÁGINA AO LADO – Chloe: Vestido e botas FENDI
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ACIMA – Clare: Vestido, bolsas e brincos FENDI. NA PÁGINA AO LADO – Chloe: Blazer e cinto FENDI

MODELOS: Aube Jolicoeur, Clare Crawford e Chloe Tang. CABELO: Owen Gould. MAKEUP: Benjamin Puckey. MANICURE: Jazz. PRODUÇÃO: Annie Campbell. 
CASTING: Blair Broll. DIGITAL TECH: Kenny Aquiles Ulloa. ASSISTENTES DE FOTOS: Zack Garlitos, Michelle Garcia e Iona Buciaga. ASSISTENTE DE STYLING: Gabe Bass. 

ASSISTENTE DE CABELO: Miller Brackett. ASSISTENTE DE MAKEUP: Malissa Khamphong. ASSISTENTE DE PRODUÇÃO: Talalima Mobley
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Fotos ANDREA VALLETTI
Styling GIULIO MARTINELLI

Listras ousadas e alegres trazem frescor para vestidos, 
leggings e até sapatos. E podem compor ótimos truques de styling. 

O resultado é effortless chic.
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ACIMA – Vestido LORO PIANA; chapéu BONIFILIO HATS; brincos CHANEL.
NA PÁGINA AO LADO – Camisa, top e saia MAX MARA; bolsa ROGER VIVIER; brincos CHANEL.

NA PÁGINA ANTERIOR À ESQUERDA – Vestido e brincos CHANEL. NA PÁGINA ANTERIOR À DIREITA – Vestido MARINA RINALDI; 
brincos CHANEL; head piece BONIFILIO HATS; meias ORO BLU; sapatos ROGER VIVIER
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ACIMA – Vestido e sapatilhas DIOR. 
NA PÁGINA AO LADO – Blazer, calça e botas SCHIAPARELLI; chapéu BONIFILIO HATS; brincos CHANEL
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ACIMA - Parka, body, bolsa e sandálias BOTTEGA VENETA; meias ORO BLU; brincos CHANEL.
NA PÁGINA AO LADO – camisa EMPORIO ARMANI; top e shorts ARTHUR ARBESSER; brincos CHANEL
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ACIMA – Vestido JIL SANDER por LUCIE e LUKE MEIER; botas SCHIAPARELLI; brincos CHANEL.
NA PÁGINA AO LADO – Body DOLCE & GABBANA; meia-calça EMILIO CAVALLINI; brincos CHANEL; sandálias ROGER VIVIER

MODELO: Valeria Molyboha CABELO: Piera Berdicchia MAKEUP: Naike Bilardo SET DESIGN: Claudia Bagordo 
ASSISTENTE DE FOTO: Riccardo Montanari ASSISTENTES DE STYLING: Virginia Papalini e Giulia Besana
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ESTILO
Jogo de

Os códigos da alta-costura dialogam com os esportes em um ano marcado 
por grandes competições. Construções exuberantes, decorativismo extremo e 

charme etéreo prestam homenagem às mais diversas modalidades.

Fotos PIERRE TOSTAIN
Styling GAULTIER DESANDRE NAVARRE
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Vestido JEAN PAUL GAULTIER HAUTE COUTURE POR GLENN MARTENS; Sapatos CHRISTIAN LOUBOUTIN.
NA PÁGINA AO LADO – Vestido com chapéu, bolsa e sapato trompe l’oeil SCHIAPARELLI HAUTE COUTURE; pesos LOUIS VUITTON.

NA PÁGINA ANTERIOR – Body, meia-calça e joias DIOR HAUTE COUTURE



Casaco bordado por LEMARIÉ, LES MÉTIERS D’ART, PARA ALEXANDRE VAUTHIER HAUTE COUTURE.
NA PÁGINA AO LADO – Vestido e luvas BALENCIAGA COUTURE.
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Vestido e botas VALENTINO HAUTE COUTURE. NA PÁGINA AO LADO – Vestido, brincos e anéis FENDI HAUTE COUTURE

MODELO: Akima; MAQUIAGEM: Valentina Porteiro; CENÁRIO: Pierre Vaillant; ASSISTENTE DE FOTO: Alex Crommar; ASSISTENTE DE SET: Léa Di Dio; 
ASSISTENTE DE STYLING: Héloïse Chauveheid; AGRADECIMENTOS: DVNA Studio, Paris.
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Fotos AUGUSTO CARNEIRO
Direção de moda ALEXANDRA VON BISMARCK

Edição de moda DIONE OCCHIPINTI
Texto KARINA HOLLO L’GUEST

estudoem
PARIS

Isis Valverde veste a moda leve e influenciada por looks escolares, 
cheios de texturas e alguns volumes, na Place de la Madeleine.
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 Saia, vestido, biker shorts e sandálias, CHRISTIAN DIOR, luvas, ACERVO DIONE OCCHIPINTI, meias, CALZEDONIA.
PÁGINA AO LADO – Top e joias, CHRISTIAN DIOR.  

PÁGINA ANTERIOR – Vestido, CHRISTIAN DIOR, meia, ACERVO DIONE OCCHIPINTI 
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Blusa ,saia, joias e botas de couro, CHRISTIAN DIOR

Não se engane pelo rosto e ar de menina. Isis Valverde tem, 
sim, uma energia leve. Mas a atriz, que já interpretou se-
reias, mocinhas e vilãs, mergulha nas profundezas dos mis-
térios humanos em um estalar de dedos. Basta chamar. Ela, 
que se def ine física, usa o corpo para acessar e cuidar da 
mente, aproveita da moda para contar sua história e está de 
olhos e ouvidos sempre abertos para novas oportunidades. L

L’OFFICIEL Qual a sua relação com a moda?
ISIS VALVERDE Eu adoro moda. Gosto de usá-la para me expres-
sar, para comunicar quem eu sou. Com o passar dos anos, 
fui me sentindo ainda mais à vontade neste universo, o que 
se ref lete no meu estilo. Para mim, essa expressão pela moda 
tem a ver com abraçar todas as possibilidades que ela ofe-
rece. Assim como a gente tem várias fases na vida, como 
somos complexos e podemos sentir várias coisas ao mesmo 
tempo, usar a moda é aproveitar as oportunidades que ela 
traz. Por isso, não gosto de def inir um estilo. Eu gosto de 
alfaiataria, mas também gosto de peças mais f luidas, jeans e 
camiseta... Tudo depende do dia, da ocasião.

L’O Essa relação veio da construção dos personagens que 
você vive?
IV Isso ajudou sim, fez com que eu entendesse desde cedo 
que a roupa ajuda na hora de contar uma história. Esse foi 
o começo para olhar a moda de uma maneira diferente. A 
partir daí, a relação se desenvolveu de uma maneira bem 
orgânica, fui criando intimidade com esse universo aos pou-
cos, entendendo, acompanhando as tendências... Hoje, sou 
completamente apaixonada. Adoro ver de perto as coleções 
sendo apresentadas, entrar um pouco no universo daquele 
artista por meio do que é apresentado na passarela. Porque 
uma roupa traz consigo muitos signif icados.
L’O Como escolhe as roupas que usa?
IV Eu pref iro que seja uma roupa que me deixe à vontade, que 
eu me sinta bem usando (risos). Acredito muito que a moda 
nos serve, e não o contrário. Acho que toda roupa signif ica 
alguma coisa. Se ao falar em valorizar o corpo pensamos 
em roupas mais justas, elas também transmitem uma men-
sagem: diferentes corpos podem usar a mesma roupa e ter 

diferentes leituras. Para mim, não é uma coisa ou outra. A 
moda conversa com o todo.

L’O Como é viver com os holofotes voltados para nossa aparência 
física em uma sociedade que cultua a beleza e a juventude?
IV Cruel, né?! Primeiro porque esse padrão estabelecido é 
algo inatingível, inalcançável. O culto à juventude é algo 
que contraria a caminhada humana. Nós estamos aqui neste 
plano para amadurecer, para envelhecer, para mudar. Nada 
contra você buscar se sentir bonita durante seu processo 
de amadurecimento, mas não dá para querer ter sempre o 
mesmo rosto ou corpo, por exemplo. Acho que seria mais 
sadio justamente abraçar as mudanças e falarmos mais sobre 
corpos diversos, realidades diversas e que a moda mesmo 
fosse acessível a todos os corpos. Por exemplo, não temos no 
Brasil uma regra única para tamanhos de roupa; o que é PP 
em uma loja pode ser P em outra, por exemplo. Isso pode 
contribuir com distorção de imagem. Essa é uma indústria 
que precisa ser mais inclusiva. Acho que estamos vendo mu-
danças já. Torço pra que esse movimento avance.

L’O A beleza atemporal é um dos assuntos do momento. 
Como a idade inf luencia sua vida?
IV Acho que a beleza, pensando no conceito, não é algo 
atemporal. Isso vai mudando com o tempo e se relaciona 
muito com a época em que vivemos. Acho extremamente 
importante o debate de as mulheres não se sentirem cul-
padas por envelhecer. Por que precisamos f icar insatisfeitas 
com isso? Por que ainda querem definir o valor ou a impor-
tância da mulher pela capacidade reprodutiva dela? Por que 
aos homens é dado o direito de envelhecer, mas não ofere-
cemos essa mesma cortesia às mulheres? Não somos bonecas 
de plástico, que param no tempo e f icam congeladas para 
sempre nos 20 anos. Somos de carne e osso, estamos sujeitas 
aos efeitos do tempo, sejam eles no nosso rosto e corpo ou na 
nossa mente, no nosso espírito, no nosso amadurecimento. 
E ainda bem! Me sinto muito melhor hoje do que há dez 
anos. Entendendo mais os caminhos que quero percorrer, 
tenho mais coragem para ir atrás do que eu desejo. Amadu-
recer é muito bonito!
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 Blusa, saia, shorts, top, joias e mocassim, CHRISTIAN DIOR, meia, ACERVO DIONE OCCHIPINTI.
PÁGINA AO LADO – Blusa, saia, biker shorts, joias e mocassim, CHRISTIAN DIOR, meia, ACERVO DIONE OCCHIPINTI
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Blusa, saia, cinto e joias CHRISTIAN DIOR

L’O Você é mãe do Rael. Como ele inf luencia você? Como a 
maternidade mudou a sua vida?
IV Rael é uma criança muito esperta, inteligente, traz umas 
sacadas muito engraçadas. A maternidade adiciona uma 
lente para a vida da gente. Eu sou uma pessoa criativa, 
com os olhos abertos e os ouvidos atentos para escutar, 
mas a chegada do Rael aguçou isso tudo ainda mais. Por 
causa dele, relembrei de muitas coisas da minha infância, 
de como a gente vê tanto encantamento no mundo nessa 
fase. É bonito isso. Não quero perder esse olhar de encan-
tamento. Acho que é isso que nos faz sonhar e correr atrás 
para realizar nossos sonhos.

L’O Como cuida da saúde mental? Você escreve? Lembro que 
na última capa de L’ Officiel (em 2019), mandou uma poe-
sia sensível e precisa…
IV Eu sou uma pessoa muito física. Então, fazer exercícios fí-
sicos é uma maneira de cuidar da saúde mental porque é um 
momento em que exercito meu foco, exercito estar presente. 
Ioga também é muito importante. Ela traz essa conexão en-
tre corpo e espírito. Isso def initivamente faz diferença para 
mim. Quando não consigo praticar, me sinto mais ansiosa, 
não consigo dormir tão bem. Adoro ler e escrever! Lembro 

de ter mandado a poesia. Que bom que você gostou. Es-
crever para mim é uma maneira de entender as coisas que 
acontecem tanto comigo quanto ao meu redor. Eu adoro!

L’O Como equilibra exposição e comentários nas redes so-
ciais e vida privada?
IV O que eu mostro nas redes sociais, na verdade, é um re-
corte da minha vida. Há tantas coisas, tantos momentos que 
não vão parar ali. É assim com todo mundo, não é? Por 
eu ser uma pessoa pública, acho curioso que as pessoas se 
sintam no direito de opinar sobre a minha vida, sobre as 
minhas atitudes. Não é fácil lidar, af inal, eu sou uma pes-
soa, tenho meus sentimentos... Mas trabalho muito minha 
mente para não cair nessas ciladas. As pessoas falam o que 
querem. A mim cabe não levar a sério, não ver aquilo como 
algo verdadeiro. É uma balança difícil de equilibrar (risos). 
Mas é importante sempre tentar fazer isso.

L’O O que move você neste momento de sua carreira?
IV Desafios me movem! Seja um trabalho novo, seja uma 
oportunidade nova... Estou em um momento de mudanças 
na minha vida e quero me organizar para aproveitar bem to-
das as oportunidades que aparecerem. Estou muito animada!

“O QUE EU mostro NAS REDES 
SOCIAIS, NA VERDADE, 

É UM recorte DA MINHA VIDA. 
HÁ TANTAS COISAS, TANTOS 
MOMENTOS QUE NÃO VÃO 
PARAR ALI. É ASSIM COM 

todo mundo, NÃO É?"



151150

 Blusa, saia, joias e botas de couro, CHRISTIAN DIOR
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 Vestido, biker shorts, sutiã, joias e botas, CHRISTIAN DIOR, meia, ACERVO DIONE OCCHIPINTI.
PÁGINA AO LADO – Blusa, saia, biker shorts, joias e mocassim, CHRISTIAN DIOR, meia, ACERVO DIONE OCCHIPINTI 
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Vestido, CHRISTIAN DIOR

MODELO: Isis Valverde. PRODUÇÃO EXECUTIVA: Anna Guirro. ASSISTENTE DE FOTOGRAFIA: Felipe Censi. 
BELEZA: Nathalie Billio. ASSISTENTE DE MODA: Monique Finster
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Metal, tecido, vidro, bambu, ratã, madrepérola, concha e 
até papel e casca de ovo são matérias-primas para as desig-
ners de joias japonesas Miki Asai, Naho Okamoto, Mari-
ko Kusumoto, Emiko Suo e Nahoko Fujimoto criarem suas 
intrigantes peças, reunidas na exposição [ím]pares, na Japan 
House São Paulo. Mulheres designers pares em suas profis-
sões, mas completamente únicas e distintas em suas criações. 
A mostra, com visitação gratuita até 12 de junho, apresen-
ta a estética japonesa por meio de 75 criações entre colares, 
pingentes, brincos, anéis, pulseiras e broches. O conceito de 
adorno e o costume de se enfeitar assumiram diferentes sig-
nificados ao redor do mundo. No Japão, foi após a Era Meiji 
(1868-1912) que a produção e a indústria de joias começa-
ram a se desenvolver seguindo os padrões ocidentais, evo-
lução que resultou na estética atual. As obras selecionadas 
pela curadoria, 15 de cada artista, contemplam exuberân-
cia das formas, escala, texturas e cores de peças articuladas 
ou ainda de uma estética lúdica. “Cada uma das designers 
de joias traduz, à sua maneira, a sutileza e a força de um 
adorno. Acessórios são, por definição, não essenciais, porém 
podem atuar de maneira extremamente decisiva e pessoal na 
construção da representação identitária para transmitir di-
ferentes mensagens de acordo com o uso e combinação feita 
por cada pessoa”, comenta a curadora e diretora cultural da 
Japan House São Paulo, Natasha Barzaghi Geenen. A desig-
ner Mariko Kusumoto, cujo trabalho com tecido moldado 
para lembrar f lores e corais chamou a atenção de Jean Paul 
Gaultier, conversou com L’OFFICIEL sobre a conexão 

Oriente-Ocidente, o fascínio pela moda, a inspiração que 
vem da natureza e a curiosidade sobre os processos – que 
rendem peças extraordinárias. 

L’OFFICIEL Você passou sua infância em um templo budista. 
De onde veio a paixão pelo design de joias?
MARIKO KUSUMOTO Eu sempre estive cercada pela beleza da na-
tureza e das coisas antigas – como tinta desbotada em ma-
deira, degraus de pedra com fendas criadas por séculos de 
gotas de chuva pingando do telhado. Fiquei fascinada com 
os elaborados ornamentos de metal e madeira feitos por ar-
tesãos habilidosos, anexados às superfícies ou pendurados 
nos tetos em todo o templo… O metal tem sido um material 
familiar para mim desde que eu era criança. Uma de mi-
nhas tarefas era polir os ornamentos de metal nos altares. 
Quando o seu brilho emergia da escuridão, eu podia sentir 
o mundo espiritual e seu silêncio eterno. A partir dessas 
experiências, acho que aprendi sobre a estética japonesa, 
budismo e natureza – o que é ref letido em minhas peças, 
especialmente meus primeiros trabalhos em metal.

L’O Você diria que é mais inf luenciada pelo Ocidente ou 
pelo Oriente? Como faz essa conexão?
MK Ser criada no Japão e viver nos EUA por trinta anos me 
expôs tanto ao Ocidente quanto à estética japonesa que, 
reforçada pela minha curiosidade inata, ampliou minhas 
visões. Aprecio todas as formas de arte e considero todas 
elas como uma só. Para mim, não há fronteira entre dife-

Mariko Kusumoto, uma das designers de [ím]pares, 
da Japan House São Paulo, fala de como joias contemporâneas trazem 

à tona o senso estético japonês e de sua collab com Jean Paul Gaultier. 

trasnlúcido e 
FLEXÍVEL

Por KARINA HOLLO
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rentes categorias de arte. Essa perspectiva ampla e profunda 
foi reforçada por uma sólida formação educacional, propor-
cionando-me conhecimento e compreensão de muitos tipos 
diferentes de materiais. Minha mente é muito flexível, e mi-
nha criatividade não é restringida por nenhuma regra. Fazer 
joias não era minha intenção inicial, mas as coisas de que eu 
gostava nelas eram seu tamanho gerenciável e também o fato 
de poderem ser exibidas como um objeto e ao mesmo tempo 
ser funcional como uma joia. Então, achei uma forma de arte 
interessante e naturalmente me mudei para essa direção, em-
bora ainda faça peças de escultura maiores em escala.

L’O Qual é o seu material favorito para trabalhar? 
MK A construção metálica era o meu foco principal desde 
1995. Mas em 2013, depois de concluir uma peça de metal 
tecnicamente desaf iadora, senti a necessidade de me afas-
tar dele. Eu queria fazer algo mais abstrato e orgânico. O 
resultado tem sido o meu trabalho em tecido, o oposto do 
metal. Gosto da suavidade e textura delicada do tecido que 
uso, bem como a natureza atmosférica de sua translucidez. 
Todo o potencial do que posso fazer com o tecido ainda está 
desconhecido para mim. Estou em uma viagem, explorando 
inf initas e ilimitadas possibilidades deste material.

L’O A natureza parece ser sua grande fonte de inspiração – 
em particular, o mar. De onde vêm suas referências?
MK Eu me inspiro e aprendo diretamente com a natureza. Por 
exemplo, um dia eu encontrei um coral muito bonito em um 
mercado de pulgas. Estava tão fascinada por ele que aprendi 
como ele foi estruturado e recriei isso com tecido. A natu-
reza é a melhor professora! Estou interessada em criaturas 
marinhas, plantas, o mundo microscópico, diatomáceas, cé-
lulas. Estou sempre fascinada por formas sistematicamente 
criadas e movidas pela maravilha da natureza. Amo espe-
cialmente criaturas marinhas, elas são obras de arte por si 
mesmas. Sempre que tenho oportunidade, gosto de assistir 
a documentários sobre o oceano profundo e constantemente 
me espanto com criaturas que nunca vi antes. Há algumas que 
ainda não foram descobertas. O oceano é cheio de mistérios. 
Também gosto do elemento de ambiguidade que tende a ser 
incorporado em grande parte do meu trabalho. Minha inten-

ção com as peças de tecido não é apenas imitar a natureza ou 
o mundo natural, mas sim comunicar a experiência sensorial 
percebida de encontrar o sujeito na natureza. 

L’O O que pretende transmitir por meio das cores, texturas e 
formas que escolhe para suas peças? Todas são de uma de-
licadeza intensa, translúcidas, leves e poderosas ao mesmo 
tempo…
MK Além de me inspirar na natureza, também me inspiro no 
próprio material. Encontrar vários tipos de material na vida 
diária é importante para mim. Às vezes, me deparo com um 
material hipnotizante, e isso vai me atrair e agitar minha 
imaginação. O tecido é um dos materiais mais familiares do 
dia a dia. Embora a palavra “tecido” soe bastante simples, a 
gama de diferentes tipos é ampla, com características únicas 
que podem extrair uma variedade de sensações ou emoções. 
Alguns tecidos implicam a sensação fresca de umidade, ou-
tros têm uma maciez reconfortante; há tecidos que invocam 
o misterioso ou o etéreo; outros que inspiram tranquilidade, 
fragilidade, sutileza. Gosto de desenvolver peças de tecido 
que ref litam meu forte interesse pelo material em si. Usando 
um ajuste de calor de uma técnica exclusiva, dou-lhe uma 
nova identidade remodelando-o em formas tridimensionais. 
Adoro a translucidez do tecido: trabalhando com camadas e 
adicionando ou movendo partes que podem criar atmosferas 
divertidas, misteriosas e etéreas.

L’O Você acredita que descobertas acidentais podem levar a 
novas ideias?
MK Sou motivada pelo processo. Quase metade do meu tem-
po criativo é gasto experimentando. Presto atenção a essas 
descobertas acidentais, capto esses momentos e desenvolvo 
novas ideias a partir desse ponto. Grandes ideias muitas ve-
zes vêm a mim, mas pensar nelas e trabalhar com os mate-
riais reais é muito diferente. Sempre que estou trabalhando 
em algo, muitas vezes abrem-se novas portas que conduzem 
uma peça a uma nova direção, revelando mais possibilida-
des. Eu sempre sinto que as possibilidades são inf initas e 
as ideias continuam se expandindo. Já tenho tantas ideias e 
descobri tantas coisas que provavelmente não serei capaz de 
fazê-las todas enquanto ainda estiver viva.

NAHOKO FUJIMOTO

EMIKO SUO

MIKI ASAI

NAHO OKAMOTO
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L’O Como você traz o conceito Wabi-Sabi para suas peças?
MK Desde os tempos antigos, o conceito de vazio está pro-
fundamente enraizado no pensamento japonês. Você pode 
ver em jardins japoneses, arranjos de f lores, pinturas. O va-
zio não signif ica necessariamente nada, pode incluir tantos 
signif icados. Essa maneira de pensar vem originalmente do 
budismo. O espaço em branco na pintura é preenchido com 
sua imaginação e completa a imagem. A estética da imper-
feição remete a Wabi-Sabi. Porque falta uma parte, torna 
as coisas ainda mais belas. Este sentido estético é uma das 
características def inidoras da nossa cultura e eu, às vezes, 
na vida cotidiana, tomo consciência das diferenças entre os 
EUA e o Japão. Expressão de imprecisão, implicação, mo-
déstia e beleza oculta em vez do óbvio é uma característica 
do senso estético japonês, e é uma parte muito importante 
do meu trabalho também. Você pode ver esses elementos 
tanto na arte, na língua, literatura como nas comunicações 
japonesas. Usar camadas translúcidas deixa o espaço entre as 

peças vago e é a melhor forma de expressar esses elementos. 
Deixa algum espaço para a imaginação do espectador e cria 
um ambiente misterioso e uma atmosfera divertida.

L’O Como seu trabalho fala com a moda? E como foi a cola-
boração com Jean Paul Gaultier?
MK Na verdade, me envolver no campo da moda nunca foi minha 
intenção. Minha linha de produção estava disponível na MoMA 
Store, em Nova York. O sr. Gaultier visitou a loja e comprou mi-
nhas peças. Depois de retornar a Paris, ele pediu a um assisten-
te que me contatasse para fazer uma colaboração. A coisa mais 
inesquecível foi passar um tempo trabalhando ao lado dele e ou-
vi-lo explicar suas ideias. Ele é realmente um homem incrível. 
Também foi uma experiência maravilhosa assistir ao seu des-
file na Semana de Moda de Paris. Honestamente, até trabalhar 
neste projeto, eu era muito ignorante sobre o mundo da moda. 
Achava que estava muito distante do que eu faço… Acreditava 
que era de alguma forma um mundo superficial e chamativo. 

No entanto, aprendi mais sobre os melhores designers de moda, 
incluindo Rei Kawakubo. Percebi que a maneira como eles pen-
sam e seu processo de criação não é diferente de outros campos 
da arte, como a escultura. Essa experiência me confirmou que 
não há fronteiras entre as formas de arte. Foi uma experiência 
muito interessante e uma nova descoberta para mim. Você pode 
aprender muito. Estou disposta a aceitar desafios para fazer coi-
sas diferentes sempre que oportunidades são apresentadas.

L’O Para quem você faz suas joias? Para si mesma? O que você 
gosta de usar?
MK Não faço joias para alguém em particular, mas costumo ou-
vir daqueles que compraram uma criação minha: “Muitas pes-
soas reagiram à peça e recebi muitos elogios!”. Minhas peças 
são feitas principalmente de poliéster, mas, à primeira vista, 
é difícil saber qual é o material e como criei, pela forma como 
escolho e manipulo os materiais. Minhas peças parecem mis-
teriosas às vezes. As pessoas costumam dizer “o que é isso?” E 

então começa uma conversa. Na verdade, normalmente eu não 
uso joias, mas um dia eu estava andando no meio da multidão 
em um grande evento de abertura de arte usando um grande 
broche. Enquanto as pessoas passavam por mim, muitas delas 
olhavam para ele e começaram a me perguntar um monte de 
coisas. Fiquei muito surpresa com o poder da arte vestível. Isso 
me convenceu de que ela é uma ferramenta de comunicação 
entre o usuário, o artista e os espectadores. Ao mesmo tempo, 
é também uma conversa apenas entre o artista e o usuário que 
compra uma peça se a obra de arte ressoa em seu coração e, 
ao usá-la, expressa algo que faz parte dele. A arte vestível 
pode ser um dispositivo para expressar a individualidade, o 
caráter, a personalidade. Ao usá-la, o proprietário é forçado 
a considerar o que a peça significa para ele. Ela pode afetar 
a emoção do usuário: fazê-lo se sentir alegre, positivo, feliz. 
Você não pode usar pinturas grandes e esculturas. Por causa 
da escala menor, há coisas que só a joalheria contemporânea 
pode alcançar e isso é muito interessante.

“ESTOU INTERESSADA EM criaturas marinhas, 
PLANTAS, O mundo microscópico, DIATOMÁCEAS, 
CÉLULAS. ESTOU SEMPRE fascinada por formas 
SISTEMATICAMENTE CRIADAS E MOVIDAS 

PELA maravilha DA NATUREZA.”

Acima e à esquerda, 
as intrigantes peças da 
designer Mariko Kusumoto



162 163

TECNO-
-metamorfose
Bunker-galeria, em Berlim, abre a quarta 
exposição com nomes proeminentes 
da cena artística mundial.
Por  MAÍRA GOLDSCHMIDT

A reif icação do corpo é o tema 
que permeia a Boros Collection 
#4, mostra em cartaz desde 
primeiro de maio na Fundação 
Boros, em Berlim. Com tra-
balhos de Anne Imhof, Alicja 
Kwade e Julius von Bismarck, 
a nova exibição explora o nos-
so presente distópico ainda não 
suf icientemente pós-pandêmi-
co, em guerra, onde as intera-
ções sociais foram ainda mais 
digitalizadas. 

No marxismo, a reificação é 
o processo pelo qual as relações 
sociais são percebidas como atri-
butos inerentes, alienados, das 
pessoas envolvidas nelas, como 
uma mercadoria. As obras espa-
lhadas pelos 3 mil metros qua-
drados do bunker-galeria fazem 
um inventário da nossa relação 
alienada com os corpos e a sua 
"tecno-metamorfose": a incansável otimização do corpo, tão 
vulnerável a um vírus e que, com melhorias artificiais, trans-
forma-se em dispositivos tecnológicos (ou quase). É o caso do 
trabalho da artista mexicana Berenice Olmedo, no qual próte-
ses são animadas mecanicamente por fios de arame criando es-
culturas que tentam ficar em pé, mas “caem” debilitadas antes 
de concluir o movimento. Ou das figuras femininas da sueca 
Anna Uddenberg, muitas vezes sem rosto e quase desumaniza-
das, que são, ao mesmo tempo, um exemplo da autofabricação 
digital presente nas selfies.

Esta é a quarta exposição no bunker organizada pelos co-
lecionadores de arte Karen e Christian Boros – ela, parte do 
casting dos desfiles da Balenciaga desde 2019, ele, publisher e 
dono de uma agência de publicidade na Alemanha –, e a pri-
meira sob o comando de Raoul Zoellner, diretor da Fundação 
Boros desde abril, função antes ocupada pela curadora Juliet 

Kothe. Desde 2008, o casal apresenta ao público sua coleção 
privada de arte. Cada mostra dura cerca de quatro anos. Entre 
setembro de 2020 e agosto de 2021 (com sete meses de pausa 
devido ao lockdown), foi criado o Studio Berlin, uma coope-
ração entre a Fundação Boros e o club Berghain, apoiada pelo 
Departamento de Cultura e Europa do Senado berlinense. A 
exposição no club, fechado devido às medidas para conter o 
vírus da Covid-19, contou com obras de artistas que vivem e 
trabalham em Berlim nas áreas de fotografia, escultura, pintu-
ra, vídeo, som, performance e instalação – muitas obras foram 

produzidas durante o primeiro 
lockdown em 2020. 

Na #4, estão expostos no 
bunker novos trabalhos de 25 
artistas, apenas oito mulheres. 
A América Latina está repre-
sentada pela artista peruana Xi-
mena Garrido-Lecca, pela me-
xicana Berenice Olmedo, pela 
argentina Amalia Pica e mais 
uma vez pelo brasileiro Paulo 
Nazareth. Além dos já citados, 
há também trabalhos de Jean-
-Marie Appriou, Julian Char-
rière, Thomas Eggerer, Cyprien 
Gaillard, Yngve Holen, Klára 
Hosnedlová, Victor Man, Kris 
Martin, Nick Mauss, Jonathan 
Monk, Adrian Morris, Bunny 
Rogers, Michael Sailstorfer, 
Wilhelm Sasnal, Pieter School-
werth, Anna Uddenberg, Eric 
Wesley e He Xiangyu.

O edifício ocupado pela 
mostra foi construído em 1943 sob as ordens de Adolf Hitler 
para ser um abrigo antibombas. Desde o final da Segunda 
Guerra, foi usado como prisão pelo Exército Vermelho, de-
pósito de frutas e techno club. Em 2003, Karen e Christian 
Boros compraram o bunker para abrigar e tornar acessível ao 
público o seu acervo de arte contemporânea com peças que 
eles vêm colecionando há mais de 30 anos. O espaço foi en-
tão renovado pelo escritório de arquitetura Casper Mueller 
Kneer, que incluiu uma cobertura de 500 metros quadrados, 
onde o casal reside. A exposição #1, aberta em 2008, atraiu 
um total de 120 mil visitantes. Mesmo com a pandemia, a úl-
tima mostra praticamente duplicou esse número. Entre 2017 
e 2021, a #3 recebeu 220 mil pessoas. As visitas são feitas em 
inglês ou alemão em pequenos grupos guiados, com um tour 
de uma hora e meia. Além de informações sobre as obras, o 
visitante aprende sobre a história do prédio e sua arquitetura.

A PARTIR DA FOTO ACIMA, NO SENTIDO HORÁRIO – FOD (2021), 
de Yngve Holen; Asian Boy (2019-2020), de He Xiangyu; 
Untitled (from the series nest) (2020) de Klára Hosnedlová e  
FOCUS # 2 (pussy padding) (2018) de Anna Uddenberg. 
PÁGINA AO LADO – o bunker que abriga a Boros Collection, em Berlim
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Quem conhece Michelli Provensi apenas pela figura da mo-
delo em frente às câmeras pode não imaginar sua convivência 
íntima com Nereide, a vaca do seu Laudir, nem com as fo-
focas das graves desventuras de Clédis com o marido, Jul-
mir — aquele, que foi preso e entrou na viatura todo sujo de 
banha de porco. Mas todos fazem parte de uma linhagem de 
personagens que habitam Marinheira de Açude, seu novo livro 
dedicado a contos e crônicas, e que ela trata como família. 

Michi não é uma figura estranha ao mundo literário. 
Além de rata de livrarias, publicou seu primeiro livro,  
Preciso Rodar o Mundo, em 2013. Então, fazia um leve ba-
lanço autobiográfico da sua carreira na moda pelo planeta 
— que começou ao sair de sua cidade natal, Maravilha, em 
Santa Catarina, 21 anos atrás. “Aquele livro tinha uma coi-
sa de buscar valor dentro da minha própria profissão”, re-
lembra. “Muito da minha modelo ganhou reconhecimento 
através da escritora. Era uma menina escrevendo, tinha tudo 
ainda muito fresco, e abria espaço para uma nova vivência.” 

Marinheira faz o caminho inverso e leva as suas memó-
rias (re)inventadas às profundezas do oeste Catarinense. Em 
17 histórias, ela volta ao berço para rever costumes e rea-
lidades de um lugar único no país, que reúne cidades com 
nomes como Tigrinhos e Saudades. Prato cheio para um 
resgate criativo e afetivo feito à distância, durante a pan-
demia. “Foi um processo muito bonito, uma oportunidade 
de pensar e repensar o meu lugar de origem, revisitar esse 
lugar do interior”, conta, sobre a imersão feita por meio de 
histórias e lembranças de familiares que seguem por lá. “É 
um livro de f icção, mas muita coisa é baseada no que escutei 
ou no que me lembro de quando vivia lá, dessa infância do 
interior. Algo pode ter existido mas, ao mesmo tempo, nada 
daquilo existiu.” Nada mal para quem ainda lembra da roupa 
que vestia quando se emocionou pela primeira vez com um 
livro — e que foi banida da biblioteca municipal pois, quan-
do criança, recortava os desenhos para criar com durex suas 
próprias histórias. “É um livro que se passa em outro tempo, 
um pouco inocente até, que mal existe mais — ou, de certa 
forma, que havia na minha visão infantil.” 

Essas lembranças entrecortadas abrem espaço para um 
certo realismo fantástico que permeia parte dos textos — 
não à toa, ela cita dois autores, o argentino Julio Cortázar 

e a brasileira Maria Valéria Rezende, na ponta da língua — 
para tratar de temas ainda atuais, de violência doméstica a 
problemas do mundo agro, ou dar um olhar bem-humorado 
àquela vidinha colona que as capitais não dão conta da exis-
tência. “Esse processo de observação também foi bom para 
rever o tempo de fala, de como as pessoas de lá constroem 
as frases, o jeito de pensar”, diz, ainda carregando parte das 
pronúncias de menina da colônia, que aparece tanto nos tex-
tos, e a carreira global não fez sumir. “Esse sotaque ajuda a 
transportar a gente para algum lugar especial. Lembro até 
hoje de quando fui fazer um desfile em Recife e assisti a uma 
palestra de Ariano Suassuna que foi a coisa mais mágica. Ele 
dizia como era chato essa gente de jornal que não tinha so-
taque nenhum, que essa era a melhor parte do ser humano.” 

Apesar das memórias (reais ou não), Marinheira de Açude 
não é um livro sobre nostalgia, nem mesmo um certo banzo — 
é uma autoanálise às avessas, um exercício de alguém que está 
em constante movimento. “Tem algo de pertencimento, depois 
de tanto tempo longe, de se sentir naquele lugar de novo. Mas 
não vejo em mim a vontade de retornar de vez. Eu quero sem-
pre continuar, até onde der. A vida, ela não tem volta.”

Memórias 
VISITADAS

Modelo e criativa, Michelli Provensi se joga na literatura pela segunda vez, 
agora trabalhando regionalismos das suas origens na roça em série de contos. 

Por  EDUARDO VIVEIROS

Michelli, fã de 
livrarias de rua, 
em frente à 
Megafauna, 
no Centro de 
São Paulo.
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passando tempo com a família. Isso aumenta o meu foco e 
me coloca nos eixos de uma forma em que consigo, poste-
riormente, trabalhar mais realizada e empolgada. Eu dou 
espaço para essas coisas que me espiritualizam para que eu 
possa viver o momento presente enquanto estiver no set. 
Também foi uma rotina que tornou possível eu ser mãe e 
ter uma carreira, simultaneamente. Meu conselho então é 
saber onde você quer estar e com quem você quer estar. E 
então você pode ir a qualquer lugar.

L’O Outro projeto audiovisual que você está envolvida é Dro-
pout: A História de uma Fraude, série sobre a controversa car-
reira de Elizabeth Holmes (criadora do laboratório Theranos 
condenada por fraude, entre outros crimes). Como foi cons-
truir um personagem real? 
AS É muito diferente interpretar uma pessoa real versus um per-
sonagem criado do zero. Eu assisti horas e horas de cobertura 
sobre Elizabeth Holmes e tentei incorporar linguagem pessoal, 
voz, ritmo e, com o tempo, isso se fez presente como uma me-
mória muscular. O combinado pesquisa e honestidade da escrita 
do roteiro fez com que eu me sentisse segura para explorar as 
circunstâncias e chegar o mais perto que pude daquela persona. 

L’O Em 2021 você foi indicada ao Oscar, como atriz coadju-
vante pelo filme Mank. Como você ficou sabendo da indica-
ção e qual foi a sua reação?
AS Fiquei chocada quando descobri. Eu acordei de um sono 
profundo (tive Covid-19 na época e estava me recuperan-
do) com minha mãe gritando que eu tinha conseguido a in-
dicação. Você trabalha muito duro, inclusive para garantir 
uma vaga nessa lista. Valeu a pena mais do que eu imaginava 
quando aconteceu. Eu nunca esquecerei a sensação de ser re-
conhecida desta forma pelos meus pares. Eu sigo apreciando 
esse momento. 

L’O Sabemos que o mercado audiovisual ainda pode ser bem 
machista. Como você enxerga isso?
AS Posso dizer que recebi uma fração de meus colegas homens 
em muitas ocasiões e sinto que tenho que trabalhar mais, mesmo 
atualmente, para manter minha posição em uma negociação.

L’O É verdade que você decidiu virar atriz após assistir Ro-
meu e Julieta quando tinha apenas 11 anos de idade?
AS Tive uma conexão muito profunda com Romeu e Julieta 
quando o assisti pela primeira vez. Aquelas performances 
pareciam tão reais para mim que senti que era mais do que 
um filme, era uma experiência. Consegui viver realmente 
aquilo tudo por um momento. E eu amo a ideia de ser capaz 
de criar experiências como aquelas, ou pelo menos tentar. 

L’O Você sempre figura entre as mais bem-vestidas e bem ma-
quiadas de Hollywood. Em uma carreira de mais de dezesseis 
anos, com um contato direto com maquiadores e cabeleirei-
ros, você aprendeu truques de beleza que usa no dia a dia?
AS Eu já conheci e explorei tantos looks durante os editoriais 

de beleza e moda dos quais participei que sempre acho uma 
nova forma de me expressar por meio do cabelo e da ma-
quiagem. Estou bem adaptada em usar tais truques rápidos 
facilmente, em casa, com o que aprendi. E eu amo fazer a 
minha própria maquiagem quando eu não estou trabalhando. 
Consigo fazer um look clean e que funciona bem em pouco 
tempo, por exemplo.

L’O O skincare acabou se tornando uma rotina imperdível 
para muitas pessoas, indo além da beleza e passando para a 
atmosfera do autocuidado. Você é adepta desse tipo de ritual? 
AS Eu adoro a minha rotina de skincare, diurna e noturna. 
Eu amo sentir a sensação de limpeza e frescor que esse tipo 
de hábito traz. As condições meteorológicas (e o passar do 
tempo) não estão afetando tão negativamente a minha pele 
agora por causa do skincare. Meu atual combo de beleza, por 
exemplo, é usar o Sérum Rénergie H.C.F. Triple e o Génifi-
que Sérum, ambos de Lancôme. 

L’O Quais são as personalidades que inspiram você quando o 
assunto é beleza e bem-estar?
AS Cate Blanchett sempre aparece linda e radiante. Minha 
stylist e a minha maquiadora de Londres já trabalharam com 
Cate por anos. Eu sou completamente apaixonada por ela e 
por suas escolhas no red carpet. 

Em EQUILÍBRIO

Ser indicada ao Oscar, estrelar duas séries de destaque em 
pouco tempo ou estar no top 5 de mulheres mais bem vestidas 
em tapetes vermelhos: Amanda Seyfried fez tudo isso e ainda 
achou espaço para se dedicar aos prazeres pessoais e da famí-
lia. Batemos um papo com exclusividade com essa atriz que 
faz questão de mostrar constantemente o amor pela profissão, 
mas também pelo equilíbrio entre o privado e o público.

Amanda Seyfried vive o frenesi de Hollywood no momento do trabalho, mas 
quando precisa recuperar o foco e a essência busca refúgio longe dos holofotes, 
em coisas simples da vida. E assim segue construindo uma carreira singular 

e premiada no maior centro audiovisual do planeta. Por PAULA ROSCHEL

L’OFFICIEL Você viveu uma psicóloga que tenta conciliar a vida 
profissional com a pessoal (sendo uma mãe solo) na série The 
Crowded Room, da Apple TV+. Como é para você, com uma 
vida profissional tão agitada, manter o equilíbrio?
AMANDA SEYFRIED Eu achei o meu lar no campo. Quando eu 
não estou gravando, vou para a fazenda. Meus dias, quando 
estou por lá, começam comigo alimentando os animais e 
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Qual é o ponto em comum entre Versace, Louis Vuitton, 
Jacquemus, Coperni, Miu Miu e Hermès? Maybe, a agência criativa 
dos diretores de arte Charles Levai e Kevin Tekinel, que dialoga com 

os mais proeminentes nomes do luxo e da moda.

PODER
da imagem

Por LAURE AMBROISE
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Se uma dupla domina a arte de unir forças, é exatamente 
isso o que se esconde por trás da agência Maybe, fundada em 
2019 por Charles Levai, que estudou com o diretor de arte Tho-
mas Lenthal em Paris durante quatro anos, e Kevin Tekinel, 
ex-sócio do diretor de criação Giovanni Bianco, fundador da 
agência Studio 65 em Nova York, durante sete anos. Amigos de 
longa data, Charles e Kevin passaram a sócios e fundaram sua 
própria agência de criação, que propõe às marcas uma aborda-
gem estratégica e multidisciplinar, com um talento certeiro para 
o vídeo e o mundo digital. O que os torna tão diferentes de seus 
concorrentes? “Não somos uma agência grande, cada criação é 
feita sob medida, mas acima de tudo temos muita afinidade com 
as pessoas com quem trabalhamos, que são bastante jovens, e 
achamos que isso é perceptível.” Sempre se adaptando aos proje-
tos, eles estão acostumados a equilibrar liberdade e restrições co-
merciais. "Não queremos que nossa digital predomine, é sempre 

saria Artes Decorativas em Paris, e Kevin escolheria uma escola 
de cinema em Nova York. Dentro da agência Maybe, eles não se 
atribuem papéis precisos. “Gostamos de cruzar nossos olhares. 
Nosso trabalho é baseado na ideia de colaboração com fotó-
grafos, estilistas, cabeleireiros, maquiadores e, evidentemente, 
designers.” Sobre sua estética, eles a descrevem como "um tan-
to referenciada, mas sem ser copiada. Gostamos de misturar 
estilos. Apreciamos tanto os fotógrafos dos anos 1950 quanto 
os do fim dos anos 1940 ou a estética dos anos 1990, período 
da nossa adolescência". Cada projeto realizado é uma escolha 
que verdadeiramente os impulsiona. E é tão interessante para 
eles trabalhar com as maisons prestigiadas quanto com jovens 
designers. Há sempre algo a se aprender, alguém a se descobrir, 
conteúdos diferentes para se gerir. Maybe foi fundada alguns 
meses antes do início da pandemia, e ambos já observavam 
uma mudança. “Quanto ao estilo, as marcas querem voltar a 
algo de desejável, de sexy. E na forma de se comunicar, elas 
querem ser mais exclusivas. Longe vão os dias confortáveis em 
que se preparava cinco imagens e um vídeo para uma campa-
nha publicitária, tudo assinado por um dos grandes nomes da 
fotografia. Hoje devemos fazer muito mais imagens e imaginar 
uma campanha impressa, uma campanha para o TikTok, uma 
campanha para o Instagram. As marcas de moda querem trazer 
a surpresa, e não trabalhar com a mesma equipe que suas con-
correntes, querem se associar a personalidades inesperadas. O 
luxo está, agora, pronto para trabalhar com jovens talentos." A 
moda está, portanto, em uma total mutação do ponto de vista 
da imagem, mas o que é feito de sua criatividade? Charles e 
Kevin se declaram interessados em conhecer a primeira coleção 
de Phoebe Philo para sua marca homônima e o trabalho de 
Matthieu Blazy para Bottega Veneta, além de muito animados 
com a chegada de GMBH na Trussardi. 
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“AS MARCAS de 
MODA QUEREM trazer 
a SURPRESA, E NÃO 

trabalhar com A MESMA 
EQUIPE QUE SUAS 

concorrentes, QUEREM 
SE ASSOCIAR A 

personalidades inesperadas. 
O LUXO ESTÁ, 

AGORA, PRONTO  
para TRABALHAR 

com jovens TALENTOS.”
uma questão de adaptação." Finalmente, o ponto de partida por 
trás da agência Maybe é o amor pela moda. Como explica Kevin 
Tekinel, “somos fãs da moda, e sermos diretores de criação é uma 
maneira de colaborar com ela. Mais que as artes plásticas ou o 
design gráfico, foi a moda quem nos fez escolher este trabalho”. 
Ambos são entusiastas da moda desde a mais tenra infância. Para 
Charles Levai, isso remete à época de John Galliano na Dior, de 
Tom Ford na Gucci, e, posteriormente, de Hedi Slimane para a 
Dior Homme. “No meu aniversário de 11 anos, meus pais me 
deram de presente o livro de Tom Ford feito por Thomas Len-
thal. Sempre fui tão ligado à imagem quanto às vestimentas." 
Para Kevin Tekinel, foram a princípio as imagens do cinema que 
atraíram sua atenção, com os filmes de Fellini como 8 1/2. E 
então ele fez seu primeiro estágio no filme O Diabo Veste Prada, 
perfeito elo entre o cinema e a moda. Mais que um acaso, um 
destino quase completamente traçado. Mais tarde, Charles cur-
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Por JOHNNY RABE

Os designers de interiores encaram seu trabalho como 
uma oportunidade de melhorar a experiência humana. 
Criando maneiras de aperfeiçoar a funcionalidade de 

nossa vida diária e utilizando soluções criativas para 
tratar dos problemas, o design utilitário produz um 

impacto indelével na saúde mental, na produtividade 
e na paz de espírito. Aqui, L’OFFICIEL destaca 

profissionais que estão abrindo espaço no mercado 
internacional. Visto em conjunto, o trabalho desses 
designers fornece uma narrativa global de culturas, 
valores e perspectivas estéticas contemporâneas.

Fundada pela musicista, atriz e diretora Breanna Box e pelo modelo Peter Dupont durante o lockdown da pandemia de 
Covid-19 (quando eles estavam tentando criar um “paraíso” em casa), a Heven apresenta vasos, utilitários de vidro e 

jarras personalizadas com chifres de diabo, tudo soprado artesanalmente no Brooklyn. O casal multifacetado colaborou 
recentemente com a Coperni, criando bolsas de mão feitas de vidro soprado. E anseiam por muito mais: “Esperem mais peças 

para a casa além do vidro; queremos formar um mundo em que as pessoas estejam totalmente imersas”.
Retrato e bolsas fotografados por Richie Talboy. Maquiagem de Julian Stoller. Jarras fotografadas por DEADHUNGRY

HEVEN, EUA
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O arquiteto, designer e fundador da Crosby Studios, Harry Nuriev, trabalha numa ampla variedade de locais – de espaços 
públicos e lojas de varejo a residências. Atento à estética da cultura de consumo contemporânea, e tendo a cor como fio 

condutor, Nuriev cria móveis funcionais e esculturas que integram arte, design e moda. Ele já colaborou com a Balenciaga, 
numa coleção de mobiliário sustentável; com a Nike, numa coleção que celebrava o Air Max Day; e com o designer 

Gaia Repossi, numa instalação de realidade virtual na Galerie Charradeau, em Paris.

CROSBY STUDIOS, FrançaTKTKTKKT KTKTKTT, Country tktk
Desde 2003, Zanini de Zanine fabrica móveis e outros objetos de design com grande apreço pela cultura, pelos 
processos e pelas matérias-primas do Brasil. Comprometido com a sustentabilidade, o designer utiliza madeira 

certificada, de fontes sustentáveis, além de plástico, metal e bens de consumo descartados. As peças de De Zanine 
já ganharam vários prêmios nacionais e internacionais de design, e conquistaram seu lugar no acervo permanente 

de museus do Brasil e do mundo.

ZANINI DE ZANINE, Brasil

175174



Fundada em 2006 por Arianna Lelli Mami e Chiara Di e Pinto, em Milão, a StudioPepe adota uma abordagem  
multidisciplinar do design, incorporando arquitetura, design de interiores e design de produtos, seguindo uma linha criativa. 

Os projetos do estúdio para varejo e hotéis internacionais, além de encomendas pessoais, reúnem uma visão poética 
e uma rigorosa atenção aos detalhes. Os temas desenvolvidos pelo estúdio incluem o estudo de arquétipos formais, a 

experimentação com materiais, a pesquisa cromática e o diálogo entre opostos.

Com nome inspirado no ato de anotar pensamentos e ideias (jotting down, em inglês), a jot.jot cria itens decorativos  
para obter soluções de design contemporâneo, utilizando materiais de qualidade de forma inovadora. Fundada pelo artista  
e empreendedor Jurgis Garmus, a jot.jot abriga sob o mesmo teto designers de destaque, com experiência em uma vasta 
gama de disciplinas. Com a missão inicial de celebrar o excepcional e o engenhoso, a jot.jot produz peças fascinantes e 

inventivas, que incorporam o espírito criativo da marca.

STUDIOPEPE, Itáliajot.jot, Lituânia
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Atuando como designer residente da Serax há mais de 25 anos, Marie Michielssen desenha móveis e acessórios 
inspirada no seu amor pela arte, pela arquitetura e pela natureza. Ela usa contrastes de materiais, formas e cores para criar 

objetos que são ao mesmo tempo funcionais e decorativos. Em seu mobiliário, ela experimenta volumes ovais, círculos e 
formatos de feijão, assegurando-se de que as proporções estejam de acordo com os princípios fundamentais  

do design da Bauhaus. Além disso, Michielssen sempre teve fascinação pelo papel – sua coleção mais recente  
apresenta acessórios decorativos feitos de papel machê.

MARIE MICHIELSSEN, Bélgica
Liderada por Imaya Wong, a Kedai Bikin produz móveis malaios artesanais e acessórios para a casa 

projetados pela Studio Bikin. A Kedai Bikin se empenha em criar móveis personalizados, bem desenhados e a preços 
razoáveis, com práticas justas e sustentáveis. Trabalhando diretamente com os artesãos envolvidos no processo de 
fabricação, introduziu um novo nível de transparência e isonomia no processo do design, criando uma plataforma 
para outros designers e oferecendo produtos Fairtrade (com certificação de comércio justo), de maneira que estão 

provocando um impacto permanente na indústria.

KEDAI BIKIN, Malásia
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A essência da Frama está na missão de seu fundador, Niels Strøyer Christophersen, de construir “fortes conexões entre nosso 
senso de identidade e os objetos com os quais interagimos”. Fundada em 2010 em Copenhague, e imbuída das tradições 

escandinavas de utilizar materiais naturais de qualidade, a Frama é uma marca que abrange lar e estilo de vida, oferecendo 
desde móveis até produtos para cuidados com a pele. A Frama adere aos materiais naturais – aço bruto, mármore e carvalho 

nobre – com uma nova perspectiva, trazendo peças de design feitas para durar, tanto na forma como na função.

Criada pelo designer Roland Landberg, a Boxetti apresenta móveis inovadores, de estilo minimalista. A primeira coleção 
de Landberg foi exibida durante a feira 100% Design London de 2008. “Estamos vivendo um tempo de mudanças. Um sofá 

pode ser mais que simplesmente um sofá; um objeto de arte pode ser multifuncional. Os móveis da Boxetti são obras de arte”, 
diz o designer. As peças de Landberg, caracterizadas por formas puras e linhas simples, são fortemente influenciadas 

por conceitos do suprematismo e do cubismo.

FRAMA, DinamarcaBOXETTI, Letônia
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Para uma marca que valoriza 
viagens ao redor do mundo, 

objetos que marcam terreno com 
savoir-faire e muito design. 

Por SILVANA HOLZMEISTER

O
DÉCOR 
Louis Vuitton

Que Louis Vuitton começou fazendo baús, você já sabe. Foi desta expertise que a marca iniciou seu ne-
gócio de bolsas. Entretanto, foi daí também que nasceu sua vocação para os objetos decorativos. O que uma 
coisa tem a ver com a outra? Se você pensar que o artesão francês já executou peças como o icônico baú-cama 
produzido em 1874 para o explorador francês Pierre Savorgnan de Brazza, já começa a entender.

Objets Nomades é a coleção decorativa da Louis Vuitton que, desde 2012, convida designers de pres-
tígio de todo o mundo a imaginarem funcionalidade e decoração como uma coisa só. Tudo elegantemente 
criado com seu savoir-faire. Cada item representa o encontro da visão artística de um designer com as 
habilidades criativas dos artesãos da marca francesa, reunindo conhecimentos distintos para criar objetos 
de viagem totalmente novos. E do que estamos falando? De peças únicas como a Aguacate, dos irmãos 
Campana. Únicas mesmo, já que foram feitas apenas 30 destas constelações de sóis coloridos irradiando em 
raios de tiras de couro, feitas para serem exibidas na parede para uma explosão de brilho ou usadas como 
um divisor de ambientes suspenso, como uma nuvem de vívidas borboletas. 

Também da lavra dos irmãos brasileiros é Merengue. O nome destes pufes na forma de suspiro é 
perfeito. Ao todo são seções em cores vibrantes, cada uma feita de couro f lexível e forro de lã macia. O 
conjunto forma um redemoinho que é como um convite para os olhos. E pode ser usado como complemento 
da Bulbo, a cadeira tropical Objets Nomades dos Irmãos Campana.  
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Já o duo Zanellato/Bortotto apresenta Lanterns.  Cada 
luminária é feita como uma espécie de gaiola de tiras de couro 
entrelaçadas, que guardam uma cúpula de luz de vidro sopra-
do. Quando acesa, a lâmpada LED interna difunde o padrão 
geométrico, porém poético, inspirado nas colmeias, criando 
um toque quente e romântico ao redor.  

Do Marcel Wanders Studio, a “cadeira pétala” reúne 
nove almofadas cobertas com couro, lembrando uma flor de-
sabrochando. Uma vez nela, o assento abraça calorosamente o 
corpo, sustentando-o em caules que parecem crescer do solo, 
eliminando a distinção entre o objeto e a natureza. 

De sua parte, o time da Raw Edges apresenta a Cosmic Ta-
ble, objeto óbvio, mas que tem uma base enganosamente simples 
e engenhosa: um design orgânico originalmente criado usando 
apenas três pedaços de papel entrelaçados. Misturando técnicas 
de ponta e a expertise manual da Maison, a forma inovadora 
de fibra de carbono é habilmente coberta com finas camadas de 
couro. A cor rica contrasta elegantemente com as bordas, que 
desenham uma linha aparentemente infinita que molda visual-
mente a base. Com seu disco de vidro biselado (chanfrado), a 
Cosmic Table torna-se uma peça central notavelmente elegante 
e pode ser acompanhada pelas cadeiras Raw Edges’ Doll.  

Para a mesa, a sugestão é que seja acompanhada do 
conjunto de poltrona e sofá, assinadas por Frank Chou. Im-
pressiona com seus arcos graciosos e fluidos inspirados em 
gramados nos terraços em Yunnan, na China, e nas formas 
naturalmente esculpidas de Antelope Valley, no Arizona. Se 
parecem flutuar, imagine quem nelas se acomoda, somado ao 
rico e impressionante tecido tridimensional “Dots” da reno-
mada marca italiana Paola Lenti. 

Por fim, a coleção é arrematada com o design delicada-
mente elegante do Totem Lumineux. Este lindo objeto, que 
leva a assinatura do Studio Louis Vuitton, reúne sete esferas de 
vidro Murano sopradas à mão em cinco cores diferentes, assen-
tadas em uma base de mármore. Tudo junto aquece e refrata a 
luz da coluna, proporcionando um efeito decorativo envolven-
te. Conectada ao contemporâneo, a marca une o savoir-faire 
artesanal à tecnologia de ponta, fazendo com que os Objets 
Nomades possam ser apreciados em realidade aumentada. Para 
visualizá-los em 3D, sem sair de casa, basta acessar a página do 
projeto pelo celular e clicar no ícone AR (augmented reality).

ACIMA E À DIREITA – Sofás e poltrona 
de Frank Chou. 
ABAIXO – Totem Lumineux do Studio 
Louis Vuitton.
NA PÁGINA AO LADO – Cosmic Table 
de Raw Edges e a Petal Chair do 
Marcel Wanders Studio.
NA PÁGINA ANTERIOR – Pufes Merengue 
dos Irmãos Campana.
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É com maestria que a arquiteta e designer de interiores Isa-
belle Stanislas conecta arte, detalhes históricos, paisagens, 
móveis sob medida e materiais complementares ou contras-
tantes, criando espaços luxuosos para seus clientes. Além de 
emprestar sua experiência em design a casas como Hermès 
e Cartier, Stanislas também foi contratada para renovar o 
icônico Palácio do Eliseu, em Paris – residência oficial dos 
presidentes da França desde 1873. Com um estudo sobre seu 
trabalho recentemente publicado pela Rizzoli – e acompa-
nhado de uma fragrância exclusiva –, Stanislas reflete sobre o 
caminho que a levou a criar a estética acolhedora e contem-
porânea de sua assinatura.

L’OFFICIEL Por que você escolheu a arquitetura?
ISABELLE STANISLAS Quando eu tinha 16 anos, visitei a Academia de 
Arte e Design Bezalel, em Jerusalém. Fui inspirada pela liber-
dade dos cursos e pelo estilo didático. Menos que a arquitetura 
em si, foi essa liberdade que me fez querer trilhar esse caminho. 
Primeiro, frequentei uma escola de arquitetura de interiores em 
Paris, na qual aprendi a desenhar, antes de me candidatar para a 
Belas-Artes de Paris. Eu arrisquei, e acabei entrando.

A arquiteta e designer de 
interiores Isabelle Stanislas, 

baseada em Paris, combina uma 
perspectiva moderna com a reverência 

pela história e pelo artesanato.

Por NATHALIE NORT

O
LUGAR 
de sonhos

L’MAISON
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L’O Desenhar ainda é parte importante de seu trabalho?
IS Sim. Eu não elaboro nenhum projeto sem várias camadas 
de papel. Gosto de desenhar. O projeto inteiro se desdobra 
num rolo de papel vegetal.

L’O Seus primeiros trabalhos como arquiteta começaram em 
torno da moda. Que relações você teve antes com esse mundo?
IS Eu nunca tive ligação com a moda mas, por um feliz acaso, 
conheci Thierry Gillier quando ele tinha acabado de abrir a 
Zadig & Voltaire, em Les Halles. Três meses depois, ele me 
chamou para um projeto na butique. Foi uma boa introdução 
na moda, um mundo muito feminino e acelerado, bem dife-
rente do mundo da arquitetura, que é mais lento e mais mas-
culino. A moda está em constante  movimento, com coleções a 
cada três ou seis meses. Já na arquitetura, um projeto pode le-
var anos. A primeira loja que fiz para a Zadig & Voltaire foi na 
rua de Francs-Bourgeois. Deixamos o espaço razoavelmente 
rústico, algo diferente para o varejo naquela época. Então, tra-
balhamos juntos na butique da rua François-Ler, onde surgiu o 

verdadeiro conceito, e o design acabou sendo aplicado em lojas 
no mundo todo. Depois, trabalhei com marcas como a Hermès 
e a Schiaparelli, e hoje trabalho principalmente com a Cartier.

L’O Como você aborda um novo projeto?
IS Tenho dois focos. O primeiro são os clientes: eles têm uma 
personalidade própria, que é muito importante para mim. O 
segundo é o lugar, que tem um legado, tradições e um estilo 
de vida. Meu trabalho é cruzar esses dois parâmetros; de um 
lado, as restrições ligadas a preferências do cliente e, de ou-
tro, o respeito pelo lugar. Quando apresentamos um projeto, 
muitas vezes trabalhamos nele durante um ou dois anos – é 
uma aventura de longo prazo. É como um casamento, é pre-
ciso confiança. As pessoas vêm até mim com sonhos; é meu 
papel transformá-los em realidade.

L’O Onde você encontra inspiração?
IS Viajando! Nas férias, adoro buscar todos os retiros possí-
veis, em Portugal, Marrocos, Espanha, qualquer lugar em 
que minha mente possa dar um tempo, ao mesmo tempo que 
me permita observar o mundo e recarregar as baterias. Minha 
fonte primordial de inspiração, no entanto, é a arte.

L’O Quem são os seus artistas preferidos?
IS Cy Twombly, Rudolf Stingel, Damien Hirst – sou também 
grande fã dos trabalhos de Tadashi Kawamata, mais focados 
no volume. E gosto muito das obras de François Morellet, um 
grande criador de arte cinética.

GOSTO de desenhar. 
O projeto INTEIRO 

se desdobra NUM 
ROLO DE PAPEL 

VEGETAL.
NO ALTO – Isabelle Stanislas, fotografada por Elina Kechicheva.
À DIREITA – Residências em Londres, Paris e Comporta. 
Fotografias de Mathieu Salvaing. PÁGINA OPOSTA – Dois projetos em Paris.
PÁGINA ANTERIOR – Residência no bairro de Chelsea, em Londres



191190

À ESQUERDA – Apartamento em Paris perto da praça de Trocadéro.
NO ALTO E NA PÁGINA OPOSTA – Apartamento em Paris perto do Palais-Royal

L’O Como você integra a natureza no seu trabalho?
IS Adoro trabalhar com paisagens. Em Comporta, Portugal, 
foi maravilhoso levantar casas entre os pinheiros. Trabalhar 
com a vegetação da mesma forma que com a arquitetura, é 
algo que proporciona uma verdadeira imersão nos ambientes 
internos e externos. Em todos esses projetos que fiz em Por-
tugal, a natureza foi muito importante, já que era necessário 
integrar as árvores existentes no interior do imóvel.

L’O Quem são seus mestres?
IS Tadao Ando, porque ele traz vida ao concreto e consegue fa-
zer com que pareça leve. Renzo Piano, cuja perspectiva é tanto 
global como pura nos detalhes, é um arquiteto capaz de criar 
um projeto a partir de um único detalhe, até mesmo de um 
parafuso. Também gosto muito do trabalho de Louis Kahn, 
que foi o verdadeiro mestre da simetria, o mestre da matéria.

L’O Qual é o projeto dos seus sonhos?
IS Adoraria projetar um museu ou um espaço cultural.

L’O O artesanato e o exclusivo são inseparáveis da sua profis-
são, que lida com materiais de luxo.
IS Trabalho há vinte anos com artesanato francês e casas muito 
velhas. Sem eles, o arquiteto não é nada. Os artesãos com quem 
trabalho têm prazos de entrega muito longos, mas isso é garan-
tia de excelência, algo de quem faz as coisas com paixão. Tam-
bém gosto de trabalhar com marceneiros autônomos para fazer 
protótipos de mobiliário, cuja “pequena” escala das coisas é 
importante. Madeira e mármore são meus materiais prediletos.

L’O Seu livro Isabelle Stanislas: Designing Spaces, Drawing 
Emotions [Projetando Espaços, Desenhando Emoções; sem 
tradução para o português] relembra 12 projetos emblemáti-
cos do seu vocabulário, e o lançamento vem acompanhado de 
uma fragrância. Por que esses 12? E por que perfume? 
IS O trabalho no livro foi feito ao longo de dois anos. Como 
eu tinha trabalhado bastante em Paris, queria fazer um re-
lato do legado dos apartamentos dos séculos XVII e XVIII. 
Mas, acima de tudo, eu não queria que fosse um catálogo 
de lugares. Dispendi uma energia considerável nesse livro, 
e estou muito orgulhosa do resultado. Decidimos lançar 
também uma assinatura olfativa (numa vela e num spray de 
ambientes) em colaboração com a D’Orsay, especialista em 
perfumes personalizados. Chama-se 20:15 Presque Prête 
[Quase Pronta], porque é um pouco da história da minha 
vida – esse momento antes de uma noite que promete ser um 
turbilhão. A ideia de associar um aroma ao meu trabalho foi 
algo que me encantou.

AS PESSOAS vêm 
até mim COM 

SONHOS; É MEU 
PAPEL transformá-los 

EM REALIDADE
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Em 2019, Andrea Orcioli assumiu o cargo de CEO da Sephora 
Brasil, passando a comandar os negócios e as estratégias da 
rede francesa que compõe o grupo LVMH – maior desti-
no de beleza do mundo. Formada em Comunicação Social 
e com extensão universitária em Marketing pela Berkeley 
University of California, ela já acumulava mais de vinte anos 
de experiência no marketing de grandes empresas, como 
Unilever e Avon. À frente da Sephora, encara o desaf io de 
conduzir as 26 lojas e 3 pop-up stores da rede pelo país — 
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, Bahia, 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e 
Pernambuco – e o e-commerce, cuidando de um portfólio 
de mais de 200 marcas, entre nacionais e internacionais. “A 
Sephora Brasil mudou o comportamento do brasileiro desde 
sua chegada, há dez anos, quando passou a oferecer marcas 
nacionais e internacionais, tornando-as acessíveis ao consu-
midor que gosta de beleza e preza pelos cuidados pessoais.” 
As últimas novidades? A chegada da Kylie Cosmetics e Ky-
lie Skin, labels de maquiagem e skincare da super inf luencer 
americana Kylie Jenner e da exclusiva Penhaligon’s, casa de 
perfumaria de nicho britânica. “Entendo que o nosso segre-
do é oferecer produtos de qualidade e marcas exclusivas, ex-
periência diferenciada, além de sermos uma marca inclusiva, 
que ajuda a enaltecer a beleza única de cada pessoa”, diz.  

L’OFFICIEL Como a brasileira se relaciona com a beleza?
ANDREA ORCIOLI Temos uma cultura de cuidado e preocupação 
com aparência. Isso se reflete no tamanho do mercado brasi-
leiro, um dos maiores do mundo. Como maior rede de beleza 
do planeta, queremos que a Sephora faça parte dos cuidados 
pessoais, ajudando cada um a encontrar aquilo que o fará se 
sentir mais confiante em sua própria pele, empoderando o lado 

extraordinário em cada um de nós. Além disso, estamos cientes 
que os nossos beauty lovers são curiosos e atentos às tendências 
do mercado global de beleza. Por isso, temos como estratégia 
de nossa curadoria de marcas atender cada vez mais aos dese-
jos e às preocupações dos nossos consumidores. Não à toa que 
trouxemos, de forma exclusiva, no fim de 2021, três marcas em 
três categorias diferentes e que já fazem barulho no mercado: 
bodycare e haircare com Sol de Janeiro, maquiagem com Anas-
tasia Beverly Hills e skincare com Drunk Elephant.

L’O Sephora se tornou sonho de consumo para a brasileira?
AO Acho que a Sephora sempre foi referência para a bra-
sileira. Independentemente de estar no Brasil ou não. As 
pessoas que possuíam condições de viajar sempre tiveram a 
rede como esse sonho de consumo, pois em nossas lojas você 
encontra uma enorme variedade de produtos e marcas com 
venda exclusiva. Aliás, esse foi um dos motivos de virmos 
para o Brasil: o mercado de beleza aqui é um dos maiores 
do mundo. No período da pandemia, nosso esforço em trazer 
mais marcas e dar acesso aos brasileiros foi ainda maior. E 
desde a retomada geral do comércio em 2021, estamos bus-
cando formas de proporcionar experiências exclusivas e ino-
vadoras aos nossos consumidores, como é o caso da Gift Fac-
tory, ativação especial de presentes em datas comemorativas 
que criamos no Dia dos Namorados e Natal, no ano passado.

Além disso, trouxemos o Beauty Program, que visa de-
mocratizar a compra de produtos e marcas do portfólio da 
Sephora pelos maquiadores e artistas profissionais, auxilian-
do-os no dia a dia de trabalho ao facilitar o acesso a novidades 
e itens de alta qualidade. Projetos assim nos deixam mais pró-
ximos dos nossos beauty lovers e reforçam este sonho de con-
sumo real e em território nacional. Isso é muito gratificante!

As brasileiras têm uma relação muito próxima com 
maquiagem, skincare e autocuidado. Isso se reflete no tamanho deste 

mercado, um dos maiores do mundo. A seguir, Andrea Orcioli conta 
como é comandar a gigante Sephora neste cenário.

Toda BELEZA

Por KARINA HOLLO
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L’O Como essa relação se transformou durante a pandemia? 
AO Durante a pandemia, vimos uma relação muito forte 
com o autocuidado, principalmente, comportamento que 
se ref letiu no crescimento da venda de produtos para skin-
care e cabelo. Como não tinha como ir ao salão de beleza, 
por exemplo, esse movimento de adesão ao autocuidado 
aconteceu naturalmente tanto por vaidade quanto por ne-
cessidade de momentos de escape em prol da saúde mental. 
No f im de 2020, início de 2021, com a primeira onda de 
f lexibilização, vimos um crescimento na venda da catego-
ria de fragrâncias. Com o avanço da vacinação e a volta 
da normalidade, houve uma retomada na categoria de ma-
quiagem, ref lexo das pessoas saindo de casa e podendo “ser 
vistas”. Essa relação também evoluiu e ganhou novos espa-
ços dentro da Sephora. Sabemos que o padrão de compra 
dos consumidores mudou muito no último ano, acelerando 
a adaptação e até a preferência pela aquisição online. 

L’O As vendas online são um caminho sem volta?
AO Movidos pela vontade de entregar a beleza no seu estado 
mais genuíno, mudamos de plataforma no nosso e-com-
merce. Entendemos que as compras no ambiente digital se 
tornaram tendência irrefutável em todos os setores e que 
pressupõem uma experiência impecável e diferenciada. 
Demos início a uma Sephora em sua melhor e mais apri-
morada versão online, levamos a plataforma a um outro 
patamar. Como os consumidores precisaram se aventurar 
em formas de consumo diferentes, lançamos em 2021 o 
aplicativo para mobile. O app chegou para facilitar ainda 
mais a experiência de compra. Aprimoramos nossas ferra-
mentas para vendas mostrando a força da digitalização do 
mercado de beleza, sem esquecer dos pontos físicos pelo 
Brasil, com a abertura de duas novas lojas, no Rio de Ja-
neiro e em Belo Horizonte.

L’O O que vem observando como tendência para esse mercado? 
A sustentabilidade e o consumo consciente, paralelamente à 
clean beauty, são uma realidade cada vez mais presente?
AO Com certeza, o ritmo do mercado e as novas gerações de 
clientes pedem isso. No início, vimos a tendência de clean 
beauty muito focada em skincare, mas agora ela está se 
estendendo para maquiagem e até fragrâncias. Além disso, 

ascendeu uma demanda por produtos multifuncionais, que 
simplif icam a rotina de cuidados – por exemplo, maquia-
gem que também oferecem benefícios como hidratação, 
além de sua função estética. Um exemplo dessa crescente 
demanda era o desejo dos beauty lovers pela chegada da 
Drunk Elephant, marca americana que leva o selo Clean 
Beauty Sephora, com fórmulas que atendem a todas as ne-
cessidades, ativos naturais e sintéticos biocompatíveis, que 
fazem bem para a saúde da pele.

L’O Nesses quase dez anos de Sephora no Brasil, quais foram 
as principais mudanças na marca? E o que vem por aí? 
AO Nossa, foram tantas coisas que a gente já fez (risos). A 
Sephora é a maior rede de produtos de beleza do mundo, 
líder global de varejo, vende diferentes marcas e produtos. 
Parte do grupo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, 
ela conquistou a sua reputação como pioneira em beleza 
por conta de sua expertise, inovação e espírito empreende-
dor. Desde sua chegada ao Brasil, a Sephora se def ine pela 
grande variedade de produtos das mais desejadas marcas. 
Para todos os clientes, são oferecidos os melhores lança-
mentos, coleções e produtos exclusivos, além da possibili-
dade de experimentação dentro da loja, que é um grande 
atrativo para os consumidores. 

Este ano comemoramos dez anos no Brasil, cada vez 
mais adaptados ao mercado de beleza local – hoje já cap-
tamos diferenças de consumo regionais, por exemplo. Ao 
longo dessa década, também inovamos com experiências 
especiais, personalizadas e inéditas, como a Beauty Run, 
a Casa Sephora, o The Sound of Beauty, e a ativação de 
SUMMER no Shopping Eldorado neste ano, que contou 
com uma Arena Summer com duas quadras de areia para 
beach tennis, cross beach e futevôlei e uma Arena Beauty, 
com ativações de marcas da Sephora e aulas de automa-
quiagem. Além disso, fomos os pioneiros em celebrar o 
Halloween aqui no Brasil. Em 2021, algo que me orgu-
lha muito foi a parceria com o Movimento Panela Cheia 
e a doação de 16 toneladas de alimentos para pessoas em 
situação de vulnerabilidade, ref letindo nossos valores e 
preocupação com o Brasil e seus desaf ios. Em relação aos 
projetos futuros, posso dizer que tem muita novidade boa 
para 2022, vai ser um ano muito agitado!

“ASCENDEU UMA demanda POR PRODUTOS 
multifuncionais, QUE simplificam A rotina de cuidados – POR 

EXEMPLO, MAQUIAGEM QUE TAMBÉM oferece benefícios, 
COMO hidratação, ALÉM 

DE SUA função ESTÉTICA.” ANDREA ORCIOLI 
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Por CHARLES PIRIOU

Nada óbvias, superagitadas, surpreendentes 
e vibrantes, Milão e São Paulo estarão sempre 

profundamente conectadas.

Moda, design e gastronomia: Milão é uma cidade referência para quem aprecia esses universos. 
É inevitável a comparação com São Paulo em vários aspectos. Cosmopolitas, capitais econômi-
cas e f inanceiras, reduto das melhores grifes de moda, restaurantes de altíssimo padrão, agen-
das culturais intensas, e por aí vão outras similaridades dessas duas grandes cidades declaradas 
of icialmente gêmeas desde 1962. Separadas por 9500 quilômetros – facilmente driblados com 
um voo direto –, Milão e São Paulo estão sempre conectadas principalmente graças à história 
dos imigrantes italianos. Ambas vibram no trabalho, pulsam um ritmo acelerado, oferecem 
uma vida noturna agitada e costumam receber mais turistas de negócios do que de lazer. “A 
cidade é clássica, as pessoas são muito elegantes, mas ao mesmo tempo Milão expressa uma 
modernidade sem f im. O que mais amo é que tudo nela é escondido, como em São Paulo, não 
é evidente descobrir a cidade”, conta Helena Montanarini, empresária e consultora do mercado 
da moda que viveu nessa ponte aérea durante anos. Antiexperimental, aconchegante e saborosa 
são palavras que def inem bem a comida italiana. A gastronomia milanesa é fruto de diversas 
tradições culinárias que vieram pelas mãos dos povos que passaram pela região. Uma coisa é 
certa : comemos primorosamente em Milão. Alguma similaridade com São Paulo é pura coin-
cidência  – ou não. Um dos pratos mais simbólicos da cidade é o risoto milanês, receita prove-
niente da culinária camponesa tradicional que foi enriquecida com açafrão pela nobreza, que se 
estabeleceu como prato vitrine da gastronomia milanesa no mundo. Como viajante prof issional 
em busca das melhores comidas do mundo, eu estava em conexão durante 24 horas na cidade. 
Fui ciceroneado por minha amiga de longa data Dani Russo, consultora no mercado de luxo 
que trocou São Paulo por Milão há dez anos e nunca se arrependeu. “O que mais gosto daqui 
é o lado cosmopolita sem esquecer a vida de bairro. Posso atravessar a cidade caminhando sem 
compromisso e sem medo. Em Milão as pessoas estão ditando moda em todos os lugares”, af ir-
ma ela que adora tomar aperitivo na rua em plena primavera quando todos se encontram nos 
bares e ninguém janta em casa. Fui então turistar pela capital da Lombardia bem acompanhado 

e me rendi a amar def initivamente Milão. 

MILÃO
24 HORAS
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BAR LUCE, FONDAZIONE PRADA
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Cornetto na Pasticceria Scaringi 
Os milaneses sempre tomam café da manhã na rua. Como 
bom francês, não poderia deixar de provar uma leitura ita-
liana do croissant… A receita (de origem austríaca) leva ovo 
e mais açúcar que a versão francesa, mas é uma delícia. Você 
encontra um dos melhores cornettos de Milão nos diversos 
endereços dessa confeitaria tradicional. 
Via Giovanni Pacini, 15

Macchiato no Bar Luce da Fondazione Prada 
Sabe um décor de cinema dos anos 1950-60? É assim que 
nos sentimos nesse lugar que recria o ambiente de um típico 
café milanês. Nada é por acaso, o Bar Luce foi criado pelo 
cineasta americano Wes Anderson. Fica logo na entrada 
da Fondazione Prada, outro programa imprescindível para 
quem ama arte. Um macchiato antes da visita é precioso.
Largo Isarco, 2

Gelato no Mercato Centrale 
O mercado de Milão, instalado na estação central, é um 
fenômeno que todos os amantes da boa comida deveriam co-
nhecer. Você pode tomar café da manhã, almoçar, jantar, se 
perder e eventualmente tomar um delicioso sorvete a qual-
quer hora. É o melhor lugar para você ter uma visão geral da 
gastronomia milanesa. Será que teremos um mercado assim 
em São Paulo?
Via Giovanni Battista Sammartini, 2

Negroni no Camparino
Turístico mas nem tanto. Vários milaneses se encontram 
nesse bar da marca Campari pensado ao redor do coquetel 
mais famoso e trendy do universo: o Negroni. Brindamos a 
vida e amizade no cenário deslumbrante da praça Duomo 
e da galeria Vittorio Emanuele II, perfeita para estender o 
passeio, depois. Será que lembra o Terraço Itália?
Piazza Duomo, 21

Filé à Milanesa na Osteria Del Binari
Esse endereço reverencia a culinária italiana tradicional. A 
comida não é lá essas grandes coisas, apesar do cardápio 
muito interessante, mas vale pela atmosfera deslumbrante e 
a carta de vinhos. Depois de um farto almoço, vá até a ponte 
Degli Artisti passear no mercado de antiguidades. Enquan-
to isso, na capital paulista, almoçamos no Gero?
Via Tortona, 1

Panettone na Marchesi
Essa confeitaria fundada em 1824 é uma das mais antigas e 
ref inadas de Milão. Referência no mundo inteiro dos doces, 
é famosa também por seus chocolates e claro, seu panettone. 
Instalada no térreo do elegante edifício do século 18 desde 
a sua fundação, a loja da Pasticceria Marchesi vale também 
pela sua atmosfera autêntica. 
Via S. Maria alla Porta 11

Tudo junto e misturado na Corso Como 10
Esse lugar me lembrou a extinta loja Clube Chocolate onde 
comecei minha vida brasileira, ou ainda a Colette (que tam-
bém não existe mais), em Paris, onde nasci. Uma grande 
mistura de loja de moda e design com uma curadoria excep-
cional, uma galeria de arte, um hotel-butique e um bar-res-
taurante compõem esse templo trendy perfeito para entender 
e vivenciar a potência milanesa.
Corso Como, 10

Pizza no Dry Milano
Excelentes opções de pizzarias nunca faltarão em Milão, mas 
aqui você encontra uma das melhores pizzas da cidade num am-
biente jovem e agitado com excelentes coquetéis. O chef Lo-
renzo Sirabella e sua turma conquistaram os moradores locais 
e fizeram do Dry um pouco nosso badaladíssimo Spot em São 
Paulo… que ainda não serve pizza, mas quem sabe em breve?
Via Solferino, 33

Cerveja no Ghe Pensi Mi
Adoro um High-Low, minha f ilosof ia de vida. Esse bar al-
ternativo é frequentado por hipsters e serve bons drinques e 
cervejas geladas. A pegada é pedir sua bebida no bar e tomar 
na rua. Esse me lembrou as calçadas da Santa Cecília que 
fervem todos os dias do ano, principalmente na esquina do 
Bar Moela que revolucionou o bairro.
Piazza Morbegno, 2

Último coquetel no Bar Basso
Sabe aquele lugar mítico? A carta de coquetéis do Basso tem 
mais de 500 opções, desde grandes clássicos, como Bloody 
Mary, Manhattan e Martini, até os recém-inventados, como 
o Rossini – criado por Mirko Stocchetto para agradar às 
mulheres. Sem esquecer meu coquetel preferido, de novo, a 
verdadeira marca registrada desse bar, o Negroni Sbagliato.
Via Plinio 39, Milano

MERCATO CENTRALE

10 lugares, 
comidas e bebidas 
que definem Milão

CAMPARINO

MARCHESI

LORENZO SIRABELLA, PIZZA NO DRY MILANO
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http://barbasso.com/en/
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Do MOMENTO

É possível a alta gastronomia francesa, berço de uma longa lista de clássicos da cozinha mundial, ser moderna? 
Para Jean Imbert, o “chef do momento”, com certeza a tarefa é possível. Com apenas nove semanas comandando 
o seu restaurante homônimo dentro de uma joia da hotelaria mundial, o Plaza Athénée, ele já conseguiu agradar 
ao público passante, aos hóspedes e a muitos famosos. Além do recente empreendimento, Jean conduz, como 
chef executivo, a brasserie Le Relais Plaza; foi recém-contratado pela Christian Dior para assinar o menu do 
restaurante dentro do headquarter da marca; bem como incrementa a experiência do paladar de quem viaja pela 
histórica rota Venice Simplon Orient Express este ano, em uma jornada que homenageia os 250 anos da Veuve 
Clicquot. Conversamos com Imbert sobre essa fase tão empolgante de sua carreira e como é estar em um dos 

postos mais cobiçados da realeza dos sabores.

O chef francês Jean Imbert virou a sensação da gastronomia mundial. 
No currículo recheado, entre uma conquista e outra, há uma nova 

estrela Michelin e um contrato com a Christian Dior. Por PAULA ROSCHEL

©
 FOTOS BOBY ALLIN/DIVULGAÇÃO

L’OFFICIEL Os brasileiros amam se hospedar no Plaza Athénée. 
O que eles podem esperar do seu novo restaurante ali?
JEAN IMBERT O Brasil é um país que eu sempre amei. Um lugar 
onde estive algumas vezes e cuja cultura eu gosto muito. Me 
sinto honrado de ter recebido em meus restaurantes inúme-
ros jogadores de futebol de origem brasileira, que atuam no 
Paris-Saint-Germain. Sobre os jantares no Plaza Athénée, 
espero que os brasileiros experimentem o “art de vivre’’. Que 
eles façam isso de uma forma autêntica e histórica, como seria 
de esperar na Avenue Montaigne, coração de Paris.

L’O É muito interessante uma frase sua sobre gostar de pro-
porcionar aos convidados de seus restaurantes um mundo 
além do tempo, quase de fantasia. Qual então é a sua refeição 
dos sonhos, para deleite pessoal? 
JI Acho que experimento a minha refeição perfeita várias ve-
zes por ano, quando volto à Bretanha. No meu jardim, de 
frente para o mar, com a minha família e os meus melho-
res amigos e com produtos frescos trazidos na mesma manhã 
pelos meus amigos pescadores. Além disso, eu sonharia em 
poder comer cara a cara com o Michael Jordan, porque ele 
sempre foi o meu ídolo de infância.

L’O A gastronomia é terreno fértil para novos talentos. Você po-
deria citar alguns nomes que acha interessante na cena atual? 
JI Acho que a cena culinária francesa é muito empolgante. Temos 
a sorte de possuir talentos incríveis em diferentes atmosferas. 
Nas mesas que adoro, há Hugo Roellinger, na Bretanha, Arnaud 
Donckele, em Saint-Tropez, Emmanuel Renaut, em Megève, 
Bertrand Gerbaud, em Paris; só para citar alguns.

L’O Como foi implementar o projeto do restaurante ao lado 
de um ícone da hotelaria mundial, o sr. François Delahaye? 
JI Sou amigo de François Delahaye há mais de 20 anos, o 
que tornou ainda mais difícil trabalharmos juntos, porque os 
verdadeiros amigos não fazem concessões. A relação, além de 
muito emocional e amigável, também é profissional, com ob-
jetivos comuns. Foi muito interessante construir o case para 
o Plaza Athénée porque, mesmo sem nos falarmos antecipa-
damente, já tínhamos a mesma visão de Paris e do futuro do 
hotel. Percebemos isso quando apresentei meu projeto a ele. 

L’O O que mais o fascina na cozinha clássica francesa? 
JI A atemporalidade e a autenticidade. Eu gosto de ouvir uma 
história quando vou a um restaurante. Gosto de estar no meio de 
uma história, a da gastronomia francesa, que existe há 200 anos e 
ainda estará por aí daqui mais 200. Na minha opinião, tudo que 
é atemporal é de uma rara modernidade, como um carro antigo, 
um relógio antigo. Eles são objetos que atravessam gerações e 
sempre me tocaram mais do que coisas ditas modernas.

L’O Dentro do cardápio do seu restaurante homônimo, no Pla-
za Athénée, qual prato foi o mais desafiador para entregar o 
resultado desejado?
JI A parte mais desafiadora foi recriar os pratos que eu tinha em 
mente antes mesmo da criação do cardápio, como a Lagosta em 
Bellevue ou o Vol au Vent. Eles são dois pratos que eu queria 
muito (re)trabalhar com uma carga cenográfica, como uma ence-
nação na sala de jantar. Estou muito orgulhoso de poder oferecer 
a minha versão deles neste restaurante, já que são comidas que 
fazem parte da herança da culinária francesa.
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LEGADO
Se a história da gastronomia brasileira fosse 

um livro, diversos capítulos seriam dedicados 
ao período da imigração italiana. E as padarias 
da Mooca são parte importante deste legado. 

Em 2022, após 110 anos de sua abertura, 
a Carillo, que é uma dessas instituições 
deste bairro de sotaque inconfundível, 

quer preservar as tradições com uma nova 
roupagem e um foco que vai além do sabor. 
A ideia é fortalecer e expandir um roteiro 
cultural, turístico e gastronômico de São 

Paulo. Para isso, espaços foram revitalizados 
e ampliados, o menu mais extenso entrega 

sabores do país da bota sem deixar de lado a 
receita do pão italiano (o carro-chefe) trazida 

de San Giuseppe Vesuviano, nos arredores 
de Nápoles. Indo além, uma lojinha foi 

aberta, assim como uma maior seleção de 
doces ofertada (como crocantes cannolis e 

tenras rabanadas). Pratos completos também 
enriquecem o menu idealizado pela quarta 

geração dos Carillo no Brasil. Vale a pena para 
uma visita sem pressa, em um fim de semana 

preguiçoso com a família.

Gastronomia

QUEBRANDO O TABU
Muitos são os que torcem o 

nariz quando no menu entram 
os pratos congelados. Não é 

para menos: é difícil ganhar do 
sabor e aroma da refeição feita na 
hora. Mas junto com a correria 
do dia a dia, felizmente, novas 
técnicas de cozinha conseguem 

proporcionar pratos interessantes 
direto do freezer, por meio do 
ultracongelamento. E essa é a 

proposta com resultados positivos 
de um empreendimento que 
reverencia a comida caseira e 

verdadeiramente afetiva. O Mama 
Filó é o delivery queridinho 
dos paulistanos que buscam 

ingredientes sustentáveis, porém 
sem abrir mão da suculência de 

um bom frango à pizzaiolo ou de 
uma massa fresca que não esfarela 

quando aquecida. Fechando a 
experiência, pequenas porções de 
doces de muita leveza, tudo com a 
assinatura do chef Vinícius Rojo. 
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Por PIMPA BRAUEN

O leve daO leve da 
VIDA

Visitar o Uruguai é se deixar embalar por uma mistura leve de sensações. 
É um país para se apreciar as distintas paisagens de um interior verdejante 

que contrastam com o azul-escuro das belas praias de seu litoral.
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A América do Sul, terra de histórias que vão do vilarejo de 
Macondo, de Gabriel García Márquez à fazenda de Catumbi, 
onde Brás Cubas reuniu as lembranças descritas por Machado 
de Assis, e que também inspirou o cineasta Ruy Guerra e o 
compositor Chico Buarque (afinal, “não existe pecado ao sul 
do Equador”), guarda uma joia chamada Uruguai.

Simplesmente obrigatório, o Parque de Esculturas do 
Maca, por onde iniciei minha viagem – que remete ao Ins-
tituto Inhotim, de Minas Gerais –, guarda dezenas de obras 
monumentais a céu aberto. A beleza do acervo, vale mencio-
nar, parece ainda maior no fim da tarde, quando os raios de sol 
revelam a tridimensionalidade de cada peça na superfície do 
lago ou no chão do jardim. Essa iniciativa do escultor Pablo 
Atchugarry, idealizada para divulgar a arte de todo o território 
latino-americano por meio da fundação que leva seu nome, e 
agora do MACA, encontra consonância no trabalho do casal 
Carrie e Alexander Vik, fundadores do selo Vik Retreats (de 
propriedades sediadas em diversos países, incluindo a Viña 
Vik e seus vinhedos premiados do Vale do Cachapoal, no Chi-
le, bem como os hotéis Bahía, Playa e Estancia, erguidos no 
balneário de José Ignacio, uma joia da geografia uruguaia). 

Marcado pela brisa leve e maresia o tempo inteiro, o  
Bahía, onde a viagem começou, possui uma primeira estrutura de  

15 bangalôs construídos de frente para a praia, acima das 
pequenas dunas de areia branca e fina que garantem a priva-
cidade necessária. 

No prédio central revestido por pedra cinza, o vão da 
recepção, decorado por grandes pinturas, amplia a sensa-
ção de abertura do corredor que é conectado ao jardim. 
As áreas de estar e de lazer e as 10 suítes e 4 piscinas de 
borda inf inita com vista para o oceano são locais perfeitos 
para relaxar no f im da tarde, enquanto o cheiro de maresia 
invade os sentidos. Os grilos começam sua sinfonia e as 
gaivotas cruzam o horizonte.

O Pavilhão Vik, planejado pelo arquiteto Marcelo Daglio 
com a colaboração de Alex e Carrie e cuja leveza orgânica da 
madeira Lapacho fixada na fachada integrou o projeto ao ce-
nário à beira-mar, é ponto de encontro para uma aula de ioga, 
no terraço. Ao cair do dia, ali virou palco para um show reali-
zado em homenagem ao compositor Piazzolla. 

Soma-se à programação do complexo visitas a adegas, 
aulas de culinária, tours culturais e passeios de bicicleta até 
a vila ou Estancia. Aliás, esta última foi a parada seguinte. 
O trio que assinou o layout e a curadoria do Bahía juntou-se 
para criar também esse endereço com jeito de casa de campo 
em estilo colonial espanhol. Unindo o melhor dos mundos, a 

tranquilidade das fazendas e a animação das praias, é impos-
sível não sentir a atmosfera de “seja bem-vindo” o tempo todo.

Este é o espírito: de hospitalidade. Ao chegar, o hóspede é 
recebido pelo casal Bautista e Sophie e Leona, a border collie da 
família. Vestidos a caráter, ambos mantêm a tradição gaúcha, 
com boina, bombacha e botas. Na Estancia as sensações são 
provocadas logo na entrada, pelos aromas das ervas cultivadas 
na horta do entorno. A comida representa cuidado por aquelas 
paradas. Fui recebida com empanadas de carne quentinhas e 
crocantes, daqueles mimos que a gente não esquece. 

Com 50 mil metros quadrados, o terreno abre-se intei-
ramente para o hotel de paredes cobertas de massa de adobe 
branca e telhados vermelhos de zinco. O empreendimento pos-
sui uma piscina com 20 metros de extensão com vista para os 
pampas. As 12 suítes são decoradas por pintores, escultores e 
outros criativos, assim como o pátio, fazendo do espaço uma 
espécie de galeria de arte.

O perfil rústico da natureza desta parte da costa de José 
Ignacio e a vocação para o lazer no campo oferecem todas as 
condições para aqueles que apreciam cavalgadas (um dos pro-
gramas mais procurados pelos visitantes). Durante a atividade 
atravessamos lagos e pastagens, depois paramos para assistir 
uma partida de polo que acontecia na fazenda ao lado. Tam-
bém houve o momento de hóspedes jogando tênis em uma das 
quadras mais charmosas que conheci: com o piso de grama e 
bancos de madeira. Ela permanecia completamente escondi-

CAVALGAMOS 
ATÉ A beira do rio, 
RETIRAMOS AS 
selas DOS ANIMAIS 
E ENTRAMOS NA 
ÁGUA PARA nadar 
COM ELES. FOI 
UM momento ÚNICO 
E MÁGICO. 

DE CIMA PARA BAIXO - Restaurante El Assador. Cavalgada no Estancia Vik.
PÁGINA AO LADO, DE CIMA PARA ABAIXO – Mural do artista Carlos Musso, Zodiaco, 
Bahia Vik. Suite da Bahia Vik. 
PÁGINA ANTERIOR, DE CIMA PARA ABAIXO – Sede da Estancia Vik. Bangalô, Bahia Vik

DE CIM
A PARA BAIXO: ©

PIM
PA BRAUEN. ©

 DIVULGAÇÃO
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da e integrada à paisagem, entre grandes e floridos arbustos. 
Quando a partida terminou, cavalgamos até a beira do rio, re-
tiramos as selas dos animais e entramos na água para nadar 
com eles. Foi um momento único e mágico. Na outra margem, 
a equipe do Estancia me esperava com toalhas e um delicioso 
piquenique, para fechar o programa, com saborosos sanduí-
ches, empanadas, queijos, frutas, sucos naturais, espumantes e 
os vinhos com os rótulos da marca Vik.

Por lá podemos ainda andar de caiaque ou explorar as rotas 
de bicicleta e caminhada. Nada, porém, poderia ser tão saboro-
so quanto abrir a noite apreciando a parrilla – churrasco típico 
dos Pampas, que utiliza a lenha no preparo – do El Asador, 
acompanhado do estalo das toras de madeira, que vão quei-
mando aos poucos, e da música que é tocada no galpão pintado 
com grafites. Falando nisso, se a ideia é partir para a balada, a 
15 minutos de distância está o La Susana, restaurante praiano 
do Hotel Bahia Vik. Aberto para o público, nas areias de Playa 
Mansa, o espaço superdescolado e pet friendly costuma receber 
famílias inteiras para o almoço. Com o entardecer se aproxi-
mando, a orla vai sendo iluminada pelos fogareiros acesos na 
praia e jovens bronzeados pelos graus a mais do verão, vestidos 
de linho de uma infinidade generosa de tons pastel, se acomo-
dam para ver o pôr do sol enrolados em mantas e pashminas 
oferecidas ali mesmo.

Rodamos cerca de 30 quilômetros de volta a Punta del 
Este e, antes do nosso embarque para o Brasil, paramos no 
Enjoy para curtir esse resort de arquitetura moderna, recen-
temente remodelada. A grandiosidade da infraestrutura vai 
além das 290 habitações com varanda privativa, do spa de 
1.200 metros quadrados, dos pratos e drinques servidos no St. 
Tropez e no Las Brisa ou nos espetáculos e eventos diversos 
que são apresentados no Mistura e no EnjoyWin Sport Bar. 
É preciso desacelerar e tomar um Aperol no beach club Ovo 
para desfrutar tudo o que a vista alcança e divertir-se com 
algumas fichas nas mais de 500 máquinas caça-níqueis e 75 
mesas de jogo do cassino. Naquele momento, sem vontade al-
guma de partir, achei que era hora de encontrar um bom lugar 
no bar da praia e contemplar a cena toda para trazê-la comigo 
na memória. E depois voltar, sem dúvida.

NESTA PÁGINA DE CIMA PARA BAIXO, DA ESQUERDA PARA DIREITA – Pavilhão, Bahia Vik. Piscina e Cassino do Hotel Enjoy Punta del Este.
PÁGINA AO LADO, DA ESQUERDA PARA DIREITA, DE CIMA PARA BAIXO –  La Susana, Restaurante e Beach Club.Escultura Our Starry Night de James Yamada, MACA Museu.
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SEM VONTADESEM VONTADE 
ALGUMA DE partir, 
ACHEI QUE era hora 
DE encontrar UM BOM 
LUGAR NO BAR DA 
PRAIA E contemplar 
a cena TODA PARA 
TRAZÊ-LA COMIGO 
NA MEMÓRIA.
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Tem novas preciosidades no Blue Book da Tiffany & Co. Embaladas pelo tema 
Botânica, as peças trazem referências ao próprio acervo da marca. Do começo do 
século XX, um ornamento de cabelo assinado por Louis Comfort Tiffany, inspirado 

na flor dente de leão, inspira a mais versátil das peças da safra atual. 
A joia pode ser usada de cinco maneiras diferentes. Com dois pingentes 
permutáveis, gargantilha de diamantes baguete e uma longa corrente de 
diamantes, o colar possui mecanismos inovadores que permitem que ela 

se transforme com facilidade. Exercício très chic!

Flor
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Haute Joaillerie, place Vendôme desde 1906

SÃO PAULO Shopping Center JK Iguatemi - Piso Térreo
www.vancleefarpels.com - 11 3152 6630

Coleção Frivole
Anel 8 fl ores e brincos,
ouro rosa e amarelo, rubis,
esmeraldas e diamantes.
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