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TÁ CHEGANDO 
getting in the mood







Nesse Ta Chegando resolvi colocar o ‘mood board’ que fiz para mim mesma! (nas duas páginas 
anteriores). Para mim, ele representa o clima do que esta por vir, baseado em coisas que eu tenho 
lido e visto por aqui. 

As palavras mais importantes são ELEGÂNCIA e REFINAMENTO. 
A Europa já se prepara para a tão esperada recessão, mas a verdade é quem tem dinheiro 
vai continuar tendo (há algumas semanas saiu a lista dos 100 mais ricos do Sunday Times 
e comprovou que os ricos estão mais ricos). O consumo não vai parar, mas haverá uma 
reavaliação do que consumir. Na moda, o valor estará associado ao corte e acabamento, com 
grande importância também para o tecido. Para ser chique a roupa não precisa ofuscar. Apesar 
de Vivienne Westwood ser um pouco maluca, não consigo parar de pensar na idéia por trás do 
tal manifesto: o objetivo não é que as pessoas parem de comprar, mas que pelo menos comprem 
uma coisa com qualidade, que vai durar. 

Há um retorno aos antigos valores, tradição: sentimento de comunidade (em meio ao mundo 
globalizado), casamento (imagem do casal ‘Mr & Mrs’ foi tirada de um artigo que dizia que 
casamento esta em alta de novo). Nos últimos meses tenho lido matérias sobre a re-inserção do 
latim no currículo escolar, blogs de musica clássica e ‘private tutor’ (professores particulares que  
ensinam na casa das crianças). 

Os tecidos também seguem essa idéia dos valores antigos. Há um retorno dos clássicos 
‘timeless’, simples mas com muito requinte: crepes, cetins, algodões super compactos. A 
diferença é o uso da tecnologia para alcançar esse look, de repente uma mistura de fibras 
diferentes na composição ou acabamentos inovadores. No geral, eles estão leves, fluidos, mas 
em contraste também estruturados, dando forma ao corpo. Na colagem tentei fazer um equilíbrio 

Nessa página: destinos de viagem: Bhutan, 
as muralhas da China e boutique hotel na 

Africa.  
Na página ao lado: figurino de Bakst para o 

Ballet Russo (1911). 



entre fluido e estruturado – o vestido preto 
drapeado de Lanvin em oposição às linhas retas 
e certeiras do tailleur; o champagne caindo em 
oposição à régua curva (usada em modelagem 
para fazer cava de mangas, também usada aqui 
para representar o ‘craft’ e porque apesar de 
dura, seu contorno é ondulado, orgânico). Acima 
de tudo, feminilidade mesmo que disfarçada em 
formas mais rígidas. A mulher do meu mood 
board é segura de si e sabe o seu potencial, que é 
sublimado através da elegância e feminilidade. 

Tenho reparado nos cadernos / encartes de 
viagem uma influência do exótico. Mas é 
um exótico nostálgico (na visão de décadas 
passadas), e por isso tem um quê de romantismo. 
Comecei a perceber isso numa tarde quando 
passou “Morte no Nilo” da Agatha Christie na 
TV e me surpreendi imaginando como seria 
encantador viajar pelo Nilo naquele barco de 
velas altas, com uma brisa suave batendo e entre 
aqueles personagens misteriosos. Desde então 
me deparei com encartes anunciando viagens 
pelo Oriente Express, guias à cidade de Bhutan 
(que parece ter parado no tempo), às muralhas 
da China, e MUITOs anúncios de viagens de 
cruzeiro. Tudo 5 estrelas, numa visão super 
romântica e requintada do ‘exótico’. 

A moda vai estar cheia de romantismo e isso 
me leva ao Art Nouveau, um dos movimentos 
mais encantadores da arte - com os quadros de 
Klimt em foco, mostrando aquelas combinações 
exorbitantes; os figurinos de Leon Baskt para 
o Ballet Russes; as imagens daquelas mulheres 
que de tão encantadoras pareciam ninfas etéreas, 
frágeis mas cheias de mistério e com aqueles 
olhares dilaceradores. A Art Nouveau tinha 
como referência o movimento Pré-Rafaelita 
– outro que soube representar mulheres como 
nenhum outro - aqueles ruivas de Dante Gabriel 
Rossetti penteando os cabelos ondulados ou as 
figuras mitológicas inspiradas em Shakeaspeare 
e contos medievais (‘Ophelia’ de Millais; ‘The 
Lady of Shalott’, de John William Waterhouse). 
Vocês tem reparado na quantidade de ensaios 
fotográficos com ruivas?



Nessa página: matérias que denotam tradição e antigos valores: Phoebe Philo, que deixou o cargo de Diretora de Criação da Chole para ser full-time mum; o latim retornando ao 
currículo escolar e a ascensão do professor particular. Na segunda fileira: curso de mordomos para atender a demanda do influxo de bilionários em Londres, e a nova classe de 

‘mordomos’ - a nutricionista, o piloto do jatinho particular, a personal consultora de arte, etc.  

Na página ao lado, imagens de luxo e elegância: o couro perfeito das cadeiras Hermés, feitas do começo ao fim pelas mãos do mesmo artesão (£5.390); a primeira coleção de jóias 
de Yamamoto, feita com pérolas perfeitas para a tradicional marca japonesa Mikimoto (o colar de cima, £8.600, o de baixo, £32.000); imagem da Vogue americana de 1952 - difícil 

saber qual dos dois da foto exerce mais poder sobre o outro, e quando os homens voltarão a ser tão charmosos e bem vestidos quanto esse?
Na última página: ‘The Lady of Shalott’, de John William Waterhouse.



Voltando ao mood board, a foto da menina 
com uma jóia na testa foi tirada de um livro 
Art Nouveau. Para mim ela representa esse 
romantismo, com um toque de inocência. 
Acho que o Art Nouveau vai influenciar 
principalmente em pequenos detalhes – na 
combinação de cores, escolha dos materiais, 
e principalmente nos acessórios. Na minha 
opinião um dos desfiles mais importantes 
de W08 foi o do McQueen, que soube 
trazer esse romantismo e exotismo para 
as passarelas e como sempre trabalhou 
feminilidade, elegância e mistério como 
ninguém. (olhem de novo o mood board e 
vejam a semelhança entre o penteado da 
modelo de McQueen e o de Judith, quadro de 
Klimt).

Agora é sentar e esperar que todo esse clima 
encantador - e dhiquérrimo - chegue loja as 
lojas. 
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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. 

Se você já estiver no mailing list, repasse para os amigos! 


