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TÁ CHEGANDO tem o singelo objetivo de 
informar e inspirar, através do meu olhar,  
profissionais de moda no Brasil. Há quase 6 
anos moro e trabalho nessa área, em Londres. 
Sou formada em Fashion Studies no London 
College of Fashion e hoje atuo como buyer de 
tecido da Reiss (www.reiss.co.uk), tarefa que 
me leva a visitar regularmente as principais 
feiras européias, como a Prèmiere Vision e a 
Milano Unica. O meu intuito é dividir 
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conhecimentos (tendências de comportamento, moda, noite e tudo mais que for novidade na 
cidade) com profissionais da indústria brasileira. Comecei o TÁ CHEGANDO para enviar 
informação para o Brasil, como um caminho natural de minhas já freqüentes colaborações com 
publicações nacionais - Vogue Brasil e caderno ELA, de O Globo. 

Esse é um relatório quinzenal de tendências 
baseado nas minhas observações do que 
rola aqui na Europa e na minha experiência 
profissional. Por esse motivo, não falarei 
apenas de moda no sentido restrito da palavra. 
Tudo é moda. O que vemos nas passarelas 
é o resultado da influencia de muitas outras 
coisas, por isso abordarei arte, cinema, música, 
a noite londrina, design de interior, etc. Cada 
edição terá um tema e na capa haverá sempre 
um sinal quadrado dizendo qual a ênfase do 
que será abordado. ‘TÁ CHEGANDO’ terá 
edições dedicadas a tecidos, estamparias, estilo, 
detalhes, etc. Esse primeiro é sobre a influência 
do Rockabilly no styling. Essa é uma tendência 
do momento, mas o TÁ CHEGANDO também 
falará, em outras edições, de tendências para a 
próxima estação ou até, para daqui a 2 anos.
Espero que vocês se interessem pelo que 
‘tá chegando’. Se quiserem receber esse 
informativo diretamente, é só mandar um 
e-mail para tachegando@hotmail.co.uk. 
Sugestões e críticas também são bem-vindas.
      Abraços, 
            Ana Claudia Lopes



O mundo fashion já vem flertando com os anos 50 há algum tempo. Nós vimos o 

sucesso e quase desaparecimento do burlesco. Dita Von Teese casou e já se separou 

e Betty Page – o filme – foi um fracasso de bilheteria. A diferença é que o que se viu 

foi o lado impecável dos anos 50 marcado pelo gloss do batom das pin-ups e pela 

perfeição de Von Teese. O foco agora é o lado rebelde. E isso tem de sobra na noite 

do Ye Olde Axe. O lugar parece um pub comum, mas é originalmente uma casa de 

strip-tease, e só depois que as meninas terminam o expediente que as saias rodadas 

entram em cena. 

A divulgação é boca a boca, mas a casa (que é pequena) está sempre cheia. A noite só 

começa à meia noite e o twist vai até 5 da manhã. O mais impressionante é que o único 

tipo de música é o rock n’ roll dos anos 50, jive, doo wop e beat. Estamos em 2008 

e ninguém lá tem idade para ter vivido aquela época, mas todos dançam ao embalo 

dessas músicas noite adentro. A vibe é ótima! A galera é misturada. A juventude 

fashion de Londres dança twist junto com rockabillies de verdade – quarentões de 

topete e braço tatuado. É o lugar perfeito para observar o visual das pessoas. E nos 

dias de hoje, parece muito rebelde freqüentar um lugar que nem todos conhecem, que 

é na verdade uma casa de strip-tease, que fica aberto até 5 da manhã e tudo isso para 

ouvir o ‘good old rock n’ roll’. 

A melhor noite de Londres no momento é 

a Rockabilly do Ye Olde Axe, no número 

69 da Hackney Road, perto de Old St. Os 

“cool kids” de Londres dançam até 5 da 

manhã ao som de Elvis Prestley, Buddy 

Holly e similares. Rockabilly remete a 

James Dean, atitude rebelde, jaqueta de 

couro, penteado impecável, topete, saia 

rodada, delineador e batom vermelho. 

Essa é uma influência atual no styling de 

editorias de moda. Importante lembrar 

que o Rockabilly não esta influenciando 

diretamente no design das roupas, mas 

sim na forma de usá-las. 



Desde Dezembro sinais do Rockabilly começaram a 

aparecer na mídia Inglesa. As opções de presente de Natal 

para ‘ele’ da revista Style (do jornal Sunday Times) incluía 

uma jaqueta de couro (estilo ‘bomber jacket’) e uma 

jukebox. Editoriais de moda do jornal Telegraph e da Vogue 

UK de janeiro (fotos em anexo) refletiam bem esse estilo. 

E dêem uma olhada na campanha da cruise collection da 

Gucci – uma menina de vestido rodado amarelo beija um 

jovem de jaqueta de couro, camisa xadrez e sapato tricolor. 

Para completar, no outro dia tinha um cadillac preto bem na 

porta da minha casa, com uma pintura de chama vermelha 

e amarela pintada na capota – achei o máximo.  

As coleções de verão que chegam agora às lojas na Europa 

trazem uma invasão de saias rodadas (de comprimentos 

e estampas variadas) na moda feminina, e o xadrez no 

masculino. O Rockabilly é um estilo que cai como uma 

luva para os produtores de moda apresentarem essas novas 

coleções. Nos últimos desfiles do Fashion Rio e SPFW, 

pude observar pequenos ‘hints’ desse estilo nos desfiles do 

Reinaldo Lourenço (nos penteados, e levando elementos do 

Rockabilly masculino para as roupas femininas); Layana 

Thomaz (lembrou um Rockabilly moderno); Apoena 

(apresentou sapatos pretos com meia soquete, e um vestido 

xadrez vermelho e branco). 

Se vocês quiserem ver ótimas fotos de Rockabillies 

de verdade, entrem no site www.rockabillyrave.co.uk. 

Descobri que aqui na Inglaterra há um encontro anual de 

Rockabillies. 

Na Capa: reprodução Zoo 
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E fiquem ligados no próximo TÁ CHEGANDO. Irei mudar de vertente e falar de um aspecto do 

inverno (Europeu) 2008. Imperdível! 

A partir da esquerda: Telegraph 
Magazine 01.12.07, Vogue UK 

Jan.08, 
carro na rua em Berlin, DJ no Ye 

Olde Axe.
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Loja Rockabilly em Berlin

Ana Claudia Lopes 


