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TÁ CHEGANDO 
1 pirueta, 2 piruetas, bravo, BRAVO! 



Continuando o clima infantil de fantasia do último Ta Chegando, essa edição nos leva ao circo. 
Preparem o algodão doce que o show vai começar. O espetáculo é comandado - mais uma vez 
- por Dona Miuccia Prada, dessa vez criando tendência através da Miu Miu. 

O clima circense chega aos editorias de moda num estilo super feminino. Ele tem um quê 
de cabaret, de acrobacias, meio performático e um pouco sapeca – as roupas ressaltam os 
movimentos corporais, com ênfase para as pernas. As saiotinhas da Miu Miu caem como uma 
luva. A Top Shop foi rápida (como sempre) em copiar a saia branca com listra azul e vermelha 
– desde então metade das meninas londrinas tem uma. A estampa de losangos coloridos da Miu 
Miu remete a palhaços e arlequins. E as golas grandes, laços e enfeites no pescoço lembram as 
roupas bufantes dos palhaços. A maquiagem ganha muita importância – rosto branco e bastante 
criatividade nos olhos e sobrancelhas - tudo para aumentar ainda mais o clima circense.  

Vou deixar que as imagens contem a história. 
E enquanto isso no mundo real, o Cirque du Soleil agrada gregos e troianos com o novo 
espetáculo, e a Hayward Gallery exibe a exposição ‘Laughing in a Foreign Language’ (Rindo 
numa língua estrangeira).

Na capa: imagem de exposição ‘Laughting in a Foreign Language’. Nessa página: imagens do desfile de verão 08 da Miu Miu. Na página ao lado: entrevista do Guardian com 
integrante do Cirque du Soleil. 





Nessa página, sentido horário do topo 
esquerdo: foto Wallpaper, Mar.08; olhos 

do catálogo da Selfridges; foto Another 
Magazine, W07; Wallpaper Mar.08; e 

duas fotos da Citizen K, S08.
Na página ao lado: foto da Wonderland, 
Jan.08; sapato da coleção S08 da Miu 

Miu; foto da Flair Feb.08; e tres fotos da 
POP, W07.

Na última página: foto da Citizen K, S08. 
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 + 44 7903 867978

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. 

Até a próxima! 


