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COZINHA FEMININA
QUEM É HELENA RIZZO, DO
RESTAURANTE MANÍ, EM SÃO
PAULO, CONSIDERADA A MELHOR
CHEF DO MUNDO. PÁGINA 10

SÁBADO 29.3.2014 oglobo.com.br

MULHER-CABEÇA
AOS 69, ELKE MARAVILHA ESTUDA
MITOLOGIA, CRITICA A VAIDADE
EXCESSIVA E DIZ QUE NÃO QUER
MAIS SABER DE SEXO. PÁGINA 3

VICENTE DE PAULO

Luiza Mariani veste

saia e blusa Valentino,
de 1966, com brincos
(R$ 24.900), bracelete
(R$ 63.200) epulseiras
(a partir de R$ 37.700),
tudo H. Stern

EXPOSIÇÃO
TRAZ AO RIO
MAIS DE 100
PEÇAS DOS
MAIORES
NOMES
DA MODA
ITALIANA

GLAMOUR ITALIANO
PÁGINAS 6 E 7
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GLAMOUR ITALIANO
FOTOS DE VICENTE DE PAULO

ROBERTO CAVALLI.

Vestido de 2007 com
colar Rajasthan
(R$ 2.800) e anel
Sara (R$ 3.480)

GUCCI. Vestido de 2003 com argola Antonio
Bernardo (R$ 1.250), bracelete Miriam Kimelblat
(R$ 10.500) e anel Sara (R$ 29.700)

ITÁLIA
EM 5
LOOKS

LÍVIA BREVES
livia.breves@oglobo.com.br

M

ilão pode ser a capital da moda italiana,
mas é em Roma, em
um galpão em Trastevere, onde fica o
maior acervo de peças históricas da moda do país.
Etiquetas como Missoni, Giorgio Armani, Roberto Cavalli,
Gianfranco Ferré, Versace, Romeo Gigli, Dolce & Gabbana,
Anna Molinari, Alberta Ferretti,
Prada e Fendi estão lá em peças
que contam uma parte fundamental da história da moda.
A partir do dia 8 de abril, 116
vestidos criados por grandes
nomes da moda italiana, do
pós-guerra aos dias de hoje, estarão na exposição “Italian glamour”, na Cidade das Artes, na
Barra. Aqui, a atriz Luiza Mariani veste algumas das peças que
fazem parte da mostra. l

MISSONI.

Saia, blusa e
faixa de 1973
com pulseiras
Odara (a partir
de R$ 7.700)
e anel Ara
Vartanian
(R$ 5.880)

VERSACE. Vestido de 2000 com

com pulseiras Lafite (a partir
de 10.500) e brinco Ara
Vartanian (R$ 15.510)
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KRIZIA. Macacão
de 1983/1984
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AUDREY HEPBURN
E LADY GAGA

O

s italianos Enrico
Quinto e Paolo Tinarelli, organizadores de
“Italian glamour”, têm
um acervo com mais
de 6 mil peças, não apenas italianas, que vem sendo montado desde 1997.
— O primeiro vestido que
comprei foi um Courrèges preto e branco para um cenário
com referências da década de
1960. Nesse dia, percebi que a
moda tem importância histórica e comecei a estudar — conta Enrico, que aprendeu a maior parte do que sabe lendo revistas antigas. — As revistas
mais novas que eu leio têm pelo menos cinco anos. Não consigo dar conta de ler o novo
com tanto passado — diz.
O acervo é resultado de ida
às feiras, aos mercados, brechós, armários de avós de amigos e até ao lixo. Enrico e Paolo
têm vestidos feitos em 1800.
— Já encontrei um baú com
seis vestidos completos no meio
de sacos de lixo em Nova York.
As pessoas jogam fora sem saber
— lembra Enrico, o “olho clínico” da dupla para encontrar boas peças. Ele elege o “Adelaide”
da Dior como o mais especial da
coleção. — É uma peça da década de 40, com muitos metros de
tule azul com marfim e com flores rosas e verdes. Ele é aquele
vestido dos sonhos, coisa de

princesa. Mas os que eu acho
mais bonitos são os feitos com
materiais plásticos e metal da
Versace e de Paco Rabanne.
Na Praça XV, eles já encontraram algumas peças, assim
como na feira da Gávea. A ida
às feiras de antiguidades cariocas é um programa que já fazem há 10 anos.
— Adoramos passar temporadas no Rio — diz Paolo.
Com tantos vestidos impressionantes, muitas equipes pedem para pesquisar no acervo
de Enrico e Paolo.
— Gente da Prada e da Valentino volta e meia vai estudar lá.
Depois, a gente identifica as peças “estudadas” — confessa Paolo. — A moda vai e vem.
Para o Rio, eles trouxeram vestidos criados da década de 50 até
os dias de hoje. As peças ficarão
no saguão principal da Grande
Sala da Cidade das Artes. A exposição tem cenografia de Daniela
Thomas, que colocará manequins (com design alemão, vindos de navio da Itália: “Só eles
deixam a roupa com o caimento
perfeito”, garante Paolo) flutuando sobre a escadaria projetada
por Christian de Portzamparc.
Alguns destaques da exposição são as peças originais usadas por Ava Gardner em “Sorelle
Fontana” em 1956; um Valentino de 1973 que foi de Audrey
Hepburn; e ainda modelos idên-

ticos aos vestidos por Jackie
Kennedy, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Lady Gaga (um Versace) e Beyoncé (um Armani).
Algumas peças compradas de
brasileiras também estarão na
exposição. Há um Valentino de
1968, que pertenceu à Gabriela
Pascolato, e um Cavalli de 2007,
peça de Antonia Frering, filha de
Carmem Mayrink Veiga.
Quase ao mesmo tempo em
que “Italian glamour”abre no
Rio, uma outra exposição, com
dez vestidos de Enrico e Paolo,
estará no Victoria & Albert Museum, em Londres. Até o nome
é parecido: “Italian fashion”.
— Também vamos lançar
um livro com 400 vestidos italianos e o mesmo nome da exposição carioca. Em 2015, “Italian glamour” irá a Milão —
antecipa Paolo.
Com uma coleção desse porte, o que não falta são mulheres
pedindo longos emprestados.
Eles costumam recusar, mas
abriram uma exceção para o
ELA. A atriz Luiza Mariani veste
Gucci, Cavalli, Missoni, Versace
e Krizia, mostrando que o glamour italiano segue atual.
— Adorei brincar de diva —
garante a atriz. l

Coordenação de moda: Gilberto
Júnior. Produção: Zizi Ribeiro.
Modelo: Luiza Mariani (atriz). Beleza:
Carol Bicudo (Bliss Me).

