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TÁ CHEGANDO 
parte I : twee    parte II: DIY



Na capa: foto de Tim Walker, publicada na Vogue UK 
em Agosto 2006. 
Nessa página: fotos tiradas em East London, Fevereiro 
2009. 
Na página seguinte: ‘Cake Hole’, uma casa de chá com 
mesas comunitárias, dando um ar despojado estilo ‘a 
cozinha lá de casa’.

Esse Ta Chegando esta dividido em duas partes. Na primeira falarei sobre o ‘twee’, que é um estilo que já 
esta nas lojas. Na seguinte, desenvolverei o tema para abordar a tendência do ‘craft’ / ‘do it yourself’. 

Parte I : Twee



No segundo Ta Chegando evoquei a cena do chá do Alice no País das 
Maravilhas. Naquela época a idéia era chamar a atenção para o lado 
louco e fantasioso da história. Agora, um ano depois, retorno à mesa 
do chá das cinco, mas dessa vez seguindo a mais profunda tradição 
inglesa. Convoco todos a tirar do armário as louças rococó da vovó e 
começar a treinar as receitas de bolinhos.

Como vocês já perceberam, há algum tempo há um clima de nostalgia 
no ar. A moda esta buscando referência em várias fontes do passado, 
principalmente aquelas que lembram a nossa infância. Seguindo 
esse clima ‘antiguinho’, pipocam por Londres casas de chá e lojas 
fofas que vendem cupcakes (aqueles bolos na forminha). Elas se 
aproveitam dessa aura nostálgica usando louças antigas charmosas. 
A edição de novembro da Wallpaper incluiu no Retail Directory a 
casa de bolos Bea’s of Bloomsbury. Além de fazer doces que atraem 
os olhos, a loja também é consciente com o desperdício, usa energia 
‘verde’, compra os ingredientes nas redondezas e sempre que possível 
usa as ervas do seu próprio jardim. E até o lançamento da revista 
mais descolada do momento, a LOVE, foi numa ‘tea party’, mas ao 
invés de chá, coquetéis de gin eram servidos em louças da tradicional 
Wedgewood estilisadas pelo designer Will Broome (com carinhas 
de panda – à venda agora na Selfridge’s). Continuando o clima 
nostálgico, a festa também contou com uma caça ao tesouro à bolsas 
da Mulberry, cachecóis da Burberry, etc, que deixou os convidados 
muito ocupados. Nessa última London Fashion Week, que aconteceu 
na semana passada, Luella e Basso & Brooke também ofereceram chá 
– parece que ‘tea parties’ é o novo coquetel. 

Essa história de chá tem um clima extremamente inglês e evoca a 
vida no ‘countryside’ - que pode vir a ser muito elitista. Ela traz 
um cheiro de geléia feita em casa, o cultivo da horta, os campos 
amplos e as flores inglesas. O fotógrafo de moda Tim Walker teve 
uma exposição no ano passado que serviu de inspiração para muitos 
nessa coleção de verão que se encontra nas lojas. Tim, que é inglês, 



se inspira nessas coisas típicas de seu país. Muitos de seus ensaios fotográficos são em casas coloniais e 
em campos de flores, usados como pano de fundo para suas fotos extremamente criativas e fantasiosas, que 
muitas vezes recriam histórias infantis. Ele usa muitas cores pastéis (e nessa de cores pastéis e Inglaterra eu 
comecei a viajar na cartela de cores dos conjuntinhos da Rainha Elizabeth... imaginem!)

Esse estilo fofo, antiguinho, é chamado de ‘twee’. Na moda, ele é geralmente voltado para um público mais 
jovem pois tem referências infantis. Os exemplos mais comuns são os vestidinhos rodados com estampas 
pequenas, meio inocentes ou um pouco pin-up, com cara de vintage – âncoras, passarinhos, etc. Esses já 
podem ser encontrados na Top Shop que, com os acessórios certos, ficarão com cara de anos 50 e também 
bem ‘twee’. Essa tendência já vem se desenvolvendo há algum tempo... ela foi aparecendo aos poucos. 
Há quase dois anos a festa ‘Twee as Fuck’ (que virou também uma zine e um selo musical) pegou nessa 
brincadeira do termo - só que eles ironizam um pouco, fazendo bichinhos fofinhos pouco ortodoxos. (www.
tweeasfuck.com).

Twee
adjetivo, alteração da palavra ‘sweet’ quando pronunciada por um 
bebê. 

usado para definir alguma coisa excessivamente delicada; cute; nice; 
‘quaint’ (= com charme old-fashioned, ou algo estranho mas ao 
mesmo tempo prazeiroso ou surpreendente)

pode ser usado para definir alguma coisa ou alguém muito fofa ou 
doce, talvez até demais, muito sentimental; 
pode ser uma pessoa que se veste de maneira única, mas não chamando 
atenção, geralmente num estilo meio ‘mod’, com vestidos ou saias 
rodadas, laços e bijus de plástico;
pessoas ‘twee’ sempre gostam de fazer os outros sorrirem.

coisas ‘twee’: óculos de coração estilo ‘lolita’; bolo confeitado.



Na página anterior, em sentido horário: foto da revista Pigeon no.1; foto do piano da revista da Fortum & Mason da Flair; e 
Tim Walker (ele próprio na foto), publicada na Vogue UK Jun 08. 

Nessa página, no sentido horário: ilustração de Petra Boase; imãs que ganhei de uma amiga; foto da Focus on Fashion; 
foto do Apricottea no Flickr; e quatro ilustrações (duas para panos de prato e duas para papel de presente) da 

www.solitaireshop.com.



Parte II : Craft e DIY

Dentro desse estilo ‘twee’ entram os produtos feito a mão (‘craft’, em inglês) que transbordam no lado 
descolado da cidade e já chegam ao mainstream. Bichinhos de pano para criança, cartões, almofadas 
bordadas – tudo isso entra nessa categoria. Como eles usam técnicas artesanais, ficam com cara de ‘coisa 
de antigamente’, e podem ser considerados ‘twee’. No famoso ‘East London’ pequenos empresários tem 
lojas para vender produtos que eles mesmos fazem – cartões, estampas que são usadas em panos de prato, 
aventais, além dos famosos cupcakes. Dentre eles destaca-se a RyanTown, do artista Rob Ryan. Todos seus 
trabalhos são inspirados em recortes de papel que parecem os que criamos no jardim de infância, só que 
os dele são super intricados. A partir desse conceito ele cria almofadas, cartões, azulejos pintados, etc. Dá 
vontade de ter tudo. Outra loja incrível é a ‘Suck and Chew’. Ela é toda vermelha com uma bicicleta na 
porta e só vende balas em embalagens antigas.

A novidade é a crescente valorização do DIY (‘do it yourself’ ou ‘faça você mesmo’). Na minha opinião, 
essa era uma tendência que ia surgir de qualquer forma pois evoca tempos passados (e entra dentro da macro 
tendência da busca da memória), quando as pessoas ficavam mais em casa e faziam mais trabalhos manuais. 
Lembro que todas as minhas festas de criança foram feitas pela minha mãe – os brindes, a mesa, o painel, 
tudo – ela ficava DIAS fazendo. Além disso, em algum momento essa ânsia pelo artesanato e pelo ‘feito 
em casa’ passaria dos pequenos designers para o grande publico. Afinal, se é feito a mão, por que eu mesma 
não posso fazer? Mas acredito que a intensa crise financeira tenha acelerado o processo. Na constante 



Na página anterior: fotos da loja ‘Suck and Chew’; 
cartão e almofadas da Ryan Town e foto do ‘Make 

your own Monster’. 
Nessa página: foto do blog ‘Chic and Cheap’; 

diário desenhado do prickyourfinger.blogspot.
com; ‘DYI Wool Bangle’ do blog thecupcakediary.

blogspot.com; e Frankstein do 
www.cubeecraft.com.

Na página seguinte: matéria do Observer 
Magazine (07.02.09) ensinando a fazer peças 

em casa. 

preocupação em economizar as pessoas se voltaram ainda mais para o ‘faça você mesmo’. Na minha recente 
viagem a Londres descobri que muita gente esta levando almoço para o trabalho, ou seja, estão praticando os 
dotes culinários; e vi uma menina comprando um livro de ‘make do and mend’ (que ensina a fazer reparos 
em roupas) numa livraria de moda renomada. 

No blog Wee Birdy (www.weebirdy.com - que é bem ‘twee’ por sinal!) a autora conta sobre o ‘BUST 
Christmas Craftacular’, um evento só de ‘craft’ que ela participou antes do Natal. Segundo ela, o produtor 
declarou que ‘crafting is the new rock n’ roll’. Além de vender produtos (broches, bichinhos, coisas de 
cabelo, ilustrações – tudo feito a mão, claro!), o pessoal da Tatty Divine (www.tattydivine.com - conhecidos 
pela bijus de acrílico) dava dicas e sugestões para coisas ‘crafty’. E mais: tinha uma sala (ou seria um bar?) 
onde todos aparecem sentados ao redor de mesas literalmente tricotando – mulheres e homens! 

Nessas últimas semanas já me deparei com produtos de design DIY. Vi em Londres o ‘make your own 
monster’, que é um saquinho com pedaços de lã e feltro para você mesma montar seu monstrinho de pano 
(www.donnawilson.com). E ontem conheci o site www.cubeecraft.com onde você pode fazer o download 
e imprimir páginas de dezenas daqueles bonequinhos de recortar e montar – iguais aos que tinha nos 
almanaques da nossa juventude, só que com personagens atuais. AMEI – já fiz um Frankstein!
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 (21) 9733 6607

tachegando@hotmail.co.uk             
Ana Claudia Lopes 

Se você quiser receber o Ta Chegando diretamente, mande um e-mail para 
tachegando@hotmail.co.uk

Comentários e críticas tambem são bem vindos. 

Há um tempo atrás imaginei que, do jeito que a moda esta caminhando, não me 
surpreenderia reencontrar nas bancas de jornal aquelas revistas com moldes... 
e qual foi a minha surpresa quando vi recentemente em Londres um encarte de 
jornal onde estilistas renomados ensinavam como fazer uma de suas criações. 
Acho que estamos retornando à uma época onde roupas são feitas na máquina 
de costura de casa, ou na costureira. ‘Made to measure’ – ultra pessoais e únicas 
– seria um luxo! 

Estou curiosa para ver o que esta por vir, o que as pessoas irão criar a partir 
dessa tendência... com certeza muita coisa interessante! E mais importante: 
como as marcas que precisam vender irão usar isso a seu favor... 


