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TÁ CHEGANDO 
verão 2009/2010



Londres esta inteira em liquidação e no meio de araras amontoadas de roupas que ninguém quis 
por 6 meses, cresce o desejo consumista por peças fresquinhas da próxima coleção. E enquanto 
o inverno 2008 chega às lojas, as empresas de moda estão trabalhando o verão 2009 (verão 
2009/2010 no Brasil). Na verdade, para os grandes designers o verão 2009 deve estar quase no 
fim porque em 2 meses eles o estarão apresentando nas Fashion Weeks; mas para a high street as 
coleções começaram a ser montados nos últimos dois meses. 

Então vou aproveitar essa sensação de recomeço e novidade para dedicar esse Ta Chegando 
para as tendências do último Premiere Vision para o Verão 2010 brasileiro. Em geral, os tecidos 
refletem uma simplicidade elegante, descomplicada e refinada, com ênfase em técnicas, cor e 
acabamentos. 
 

Cores 

Cores claras misturadas com inserções de outras mais fortes. 
O que mais chamou a atenção é a combinação. Cores que 
você provavelmente nunca colocou juntas irão andar de 
mãos dadas. A palavra chave é excentricidade. 
Para mim os highlights são o rosa, que é entre o fucsia e o 
néon, e o laranja meio rosado que o Premiere Vision chamou 
de langustine.
Nas cores claras: lilás, tons claros de azul, gelo, cinza bem 
claro, limão, creme. 

Os ensaios fotográficos que tem mais chamado atenção, e 
que acho que indicam a direção do verão, são os com cores 
saturadas. É como se a foto estivesse com um filtro – ou uma 
luz diferente – que produzem tons inimagináveis mas que de 
repente se tornam super desejados. 

Nessa página: as cores apresentadas no Premiere Vision. Na página ao lado, do topo, esquerda para direita: Vogue, Fev.2008; Saturday Telegraph Magazine, 05-april-2008; Vogue 
Italia, issue summer 09; foto em Creta, Grécia; e outra do Saturday Telegraph Magazine, 05-april-2008.

A primeira foto, da Vogue UK de fevereiro, saiu antes das feiras de tecido e, enquanto olhávamos as coleções em Milão e Paris, esse ensaio fotográfico não saía da cabeça porque os 
fabricantes estavam apresentando a mesma cartela de cores. As fotos do Telegraph são ótimas também pela fluidez do material na água; e as outras duas pelas cores saturadas.





Tecidos

Segundo o Premiere Vision, o verão 2009/2010 vai chegar 
com um brincadeira com a gramatura dos tecidos. Há muita 
fluidez, mas ao mesmo tempo muitos compactos. 

Houve uma invasão de panos mais leves e fluidos: seda, cetim, 
chiffon, e a influência imbatível do crepe. Ele aparece em 
todas as composições possíveis, em lã, seda ou algodão, em 
tecidos planos ou malhas, em todas as gramaturas que pode-se 
imaginar, super leves ou mais pesados. 

Há um destaque para textura e relevo, como amassados, 
hammered silk (seda martelada), plissados, assim como 
bordados, cortes a laser, renda. Em tecidos mais pesados, 
encontra-se muito tramas como o basketweave e ottoman. O 
look é liso (apenas com alguma textura), e por isso as cores 
tem muita importância. Com certeza esse aspecto vai gerar 
mais importância para o corte, já que o tecido é simples. 

Há um retorno aos tecidos clássicos mas de alta qualidade. 
O diferencial desses clássicos são novas composições e 
acabamentos, misturando fibras e inovando de forma sutil. 
Há uma ascensão do toque seco, mais técnico, e aparência 
opaca, que só é possível através de novas tecnologias. Nos 
tecidos mais fluidos, acabamentos perolados são preferidos em 
oposição ao brilho total. 

Jeans também apareceram em abundância, mas em 
composições mais leves para serem usados em camisas, calças 
mais fluidas e alfaiataria.



É difícil mostrar tecidos através de imagens pois o mais importante é o toque. Nessa página tentei agrupar fotos que 
dessem uma idéia das superfícies e gramaturas. 

Na página anterior: cortes de tecidos vistos no Premiere Vision - eles servem para exemplificar tanto cor quanto 
texturas. Nessa página: acima, plissado na Flair, abril 2008; abaixo, tres fotos da Elle francesa, março 2008 - elas dão 

uma idéia de gramatura através do movimento, e reparem que todos são lisos, o diferencial é a cor, a técnica, ou o 
corte da roupa.  

Na próxima página: foto tirada de uma parede em Notting Hill (Portobello Market) que exemplifica perfeitamente o tipo 
de listras e mistura de cores que vi no Premiere Vision. 
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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! 

Estampas

Listras, muitas listas. 
Listras irregulares, usando as cores das cartelas em combinações 
inusitadas. 
Xadrez, principalmente na alfaiataria. 
Estampas com formas orgânicas inspiradas pela Art Nouveau, e algumas 
continuando o look tropical / étnico. Continuam também as estampas 
com um ‘quê’ artístico, como desenhos a mão ou pinturas abstratas (na 
linha das usadas por Dolce & Gabbana no inverno).  

E chequem o blog Cajon DeSastre (//mi-cajon.blogspot.com) - ele fala 
de moda, arte e design por cariocas em cidades no Brasil e no exterior, 
e eu colaboro com as notícias de Londres. 


