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TÁ CHEGANDO 
No País das Maravilhas



Está na hora do chá e para acompanhar são 
servidos muffins e bolinhos gigantes.  E eles são 
azuis, vermelhos, cor de rosa, e enfeitados com 
moedas de ouro e outros badulaques. Ao redor 
da mesa estão homens e mulheres com cabelos 
coloridos e um determinado cavalheiro de terno 
vermelho e uma cartola branca. Essa poderia ser 
a descrição contemporânea do chá do Chapeleiro 
Maluco em Alice no Pais das Maravilhas, mas 
na verdade são sinais do design flertando com o 
mundo da fantasia. 

Nos dias de hoje o maior privilégio é ter tempo. 
Estamos sempre correndo e nunca dá para fazer 
tudo. Não seria bom atravessar o espelho e sair 
num mundo fantástico onde o único preocupado 
com o tempo é um coelho falante, onde objetos 
crescem e diminuem e onde encontraríamos as 
pessoas mais excêntricas do planeta? De uma 
forma geral, não seria bom viver as histórias 
fantásticas da nossa infância e esquecer um pouco 
os problemas reais? 

Esse clima de fantasia já esta no design de 
interiores – é o Pais das Maravilhas dentro de 
nossas casas, trazendo um ar de descontração. 
Os móveis tomam proporções gigantes e formas 
surreais (e eles são ultra cool e aparecem em 
todas as revistas!). 

Na moda, o primeiro flerte foi no ano passado. A 
EuroDisney convidou designers para re-desenhar 
os vestidos de suas heroínas em comemoração 
aos 15 anos da filial Européia. Luella Bartley fez 

Na Capa: reprodução King Publishing. Nessa página anterior: baton azul no desfile da Louis 
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da loja Candy Cakes em Londres. 



uma roupinha para Minnie Mouse e Vivienne 
Westwood vestiu a Branca de Neve (os vestidos 
foram leiloados na Christie’s em Paris e a renda 
doada a UNICEF). Mês passado a Disney lançou 
oficialmente a nova campanha da Disney Paris. 
Clicada por Leibovitz, ela mostra famosos como 
personagens das histórias infantis. Nas passarelas, 
a Prada, sempre liderando as tendências, 
encantou o verão (Europeu) com os vestidos 
com ilustrações de fadas que estão em todos os 
editoriais. E para a última London Fashion Week 
(Inverno 08) Gareth Pugh se inspirou no Mágico 
de OZ e Luella em bruxinhas. 

Ao ver os desfiles masculinos de Inverno (08), 
me chamou a atenção como esse clima de 
descontração pode ser mostrado sutilmente. 
A moda masculina é sempre mais sóbria e 
os grandes diferenciais estão geralmente nos 
detalhes. Cores vibrantes enfeitaram sapatos 
e pequenos detalhes quebrando um pouco a 
sobriedade, mas sem assustar muito os rapazes. 
No desfile de Dries Van Noten os modelos 
entraram na passarela com parte do cabelo 
pintado de vermelho e no de Raf Simons luvas 

Nessa página, a partir de cima da esq. para dir.: armário de Maarten Baas; desfile W08 Hermes; ‘Wrongwoods’ da Establised & Sons; Cactus da Gufram; fotos dos desfiles W08 de 
Raf Simons, Dries Van Noten e Comme des Garçons.



Nessa página, sentido horario do topo 
esquerdo: foto Qvest magazine, Jan.08; 

ilustração de Rowanna Lacey; foto Qvest 
magazine, Jan.08; campanha S08 Alberta 

Ferretti (é assim, de cabeça para baixo 
mesmo); foto Wallpaper Mar.08; cartaz 
do ballet de Atlanta e ensaio da Dazed & 

Confused Fev.08



de lã coloridas saiam de dentro das mangas. E é 
claro que quem reinou foi a mais que maluca Rei 
Kawakubo, que incluiu cartolas coloridas (como 
as do Chapeleiro Maluco) no desfile da Comme 
des Garçons. 

Isso me lembrou que no último Premiere 
Vision (que mostrava os tecidos para o Inverno 
2008), uma das grandes tendências eram os 
tecidos duplos e muitos fabricantes os estavam 
apresentando com um lado escuro e outro em cor 
forte. Os tecidos duplos são definitivamente uma 
tendência do Inverno (em todas as combinações 
possíveis: algodão com polyester, lã com malha, 
etc) mas ter um dos lados coloridos não pegou. 
Mas a essência da idéia - cores marcantes 
aparecendo furtivamente nos designs - continuou. 
Na moda mais comercial, você pode ter certeza 
que vai encontrar esse splash de cor no interior 
das roupas, em forros de cores contrastantes, com 
listras gigantes ou bolinhas. É o nosso ‘inner’ 
Chapeleiro Maluco - por dentro há um mundo 
de fantasia, da busca pela inocência e leveza da 
infância. 

Do topo: Sbar em Los Angelos, projeto de Phillipe Starck (os lustres são abajures de ponta cabeça e 
nenumha cadeira é igual a outra); duas fotos do ensaio da POP Jan.08 e campanha da Disney com Julie 

Christie como fada do Pinochio, Barishnikov como Peter Pan e nossa Gisele de Wendy
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 + 44 7903 867978

tachegando@hotmail.co.uk             
Ana Claudia Lopes 

Semana passada teve London Fashion Week e essa semana tem Premiere 
Vision - all very exciting! Então os próximos com certeza continuarão 
recheados de informação. 

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

Nessa página: campanha do perfume Vera Wang.


