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REPRODUÇÕES

AS FORMAS DOS SATÉLITES
Difícil decifrar o desenho acima?
Trata-se do anel Órbitas, criação do
Atelier Schiper premiada no iF
Design Award. Inspirada na
trajetória dos satélites, a peça tem
estrutura 3D — dependendo do
ângulo, temos uma forma
completamente diferente. Portanto,
pode acreditar: é um anel mesmo.
Há versões em ouro amarelo, rosé e
prata. Tel.: 3874-3943.

QUANDO O CARNAVAL ACABAR
Se você suou a camisa para estar
com tudo em cima para o carnaval,
saiba que o efeito passista pode
continuar depois da festa. O salão
Care fez um pacote que reúne
bronzeamento artificial, drenagem
linfática e massagem modeladora
(que inclui o aparelho Cellutec). O
Tel.: 3813-0560.

Se você conhece o Bairro Alto Hotel e outras opções
que unem design cool + ambientes confortáveis, vai
concordar que Lisboa tem ótima hospedagem. Mas
nada é tão bom que não possa ficar melhor. Um dos
endereços mais nobres da cidade, a Avenida da
Liberdade, ganha o Valverde Hotel. Trata-se de um palacete histórico (o que, em se
tratando de Portugal, quer dizer muita coisa) com décor da dupla Pedro Vieira e
Diogo Rosa La, os mesmos que assinam o deslumbrante Vidago Palace. Jardim,
piscina particular, restaurante comandado pela cabo-verdiana Carla Sousa... O que
mais? O melhor da capital portuguesa a uma caminhada de distância. Vai ficar fácil
entender porque tanta gente repete “Lisboa, é lá que a vida é boa”.
www.valverdehotel.com

LÁ ONDE A
VIDA É BOA

CHAMPANHE QUE ACENDE
E já que estamos em plena festa da
luz, cor e fantasia, até o champanhe
tem versão especial. O Bar D’Hotel
recebe com exclusividade a Dom
Pérignon Luminous Label (R$
1.206). O nome já diz tudo: a garrafa
vem com uma bateria na parte
interior e, basta apertar um botão,
para acender o rótulo.
Tel.: 2172-1112.

NOVA COLEÇÃO DA CRIS BARROS

DIAMANTES
SAFADINHOS
A moça fazendo beicinho na foto é
Dakota Johnson, protagonista de “50 tons
de cinza”, já em cartaz por aqui. A atriz foi
esta semana ao “The tonight show com
Jimmy Fallon” usando a pulseira Riviera
com diamantes invertidos de Ara
Vartanian. Como se vê, Dakota tem bom
gosto. O beicinho? Deve ter aprendido
com o safadinho Christian Grey.

PODE
GEMER À VONTADE
Nesses dias de calor intenso, que diferença faz
um bom sorvete. Sabendo disso, a Momo
(2294-1965) levou o gelato ao cúmulo da
extravagância, criando uma linha de tortas de
enternecer. Há a momocookies (foto), de
chocolate; a vanilla branca com pistache e,
lançamento, a de iogurte grego. Se vale a pena?
É quase erótico. Pode até gemer ao provar.

A nova coleção de Cris Barros é
inspirada no livro que deu origem
ao seriado “Outlander”. A saia Sour
é a cara do Rio. Nas lojas da
estilista, no Village Mall e no Rio
Design Leblon.

DETOX NO PROSA NA COZINHA
Manu Zappa convida quatro chefs
para um Prosa na Cozinha especial.
Será uma semana de detox, que
começa no dia 24. Do carpaccio de
abacaxi com búfala ao pad thai com
molho de tamarindo. Inscrições:
3449-1002.
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O PORTUGUÊS FELIPE OLIVEIRA BAPTISTA, DA
LACOSTE, HOMENAGEIA FUNDADOR DA MARCA

INVENTAR É PRECISO
FELIPE
MELINA DALBONI
melina.dalboni@oglobo.com.br
-PARIS-

ão espere encontrar jacarés por todos os lados no QG da Lacoste,
em Paris. Dona de uma
das logomarcas mais
conhecidas da moda, a marca
não esbanja o réptil de DNA esportivo no décor do escritório.
A grife trata a moda como negócio, indústria. Trabalho e criatividade, sim. Pose, não. Não
há it-girls com it-bags para lá e
para cá. E seu diretor criativo, o
português Felipe Oliveira Baptista, traduz este clima descontraído. Vestindo jeans, tênis
New Balance e casaco preto,
ele recebeu o ELA em seu estúdio, onde preparava a coleção
verão 2015 da marca, que será
desfilada hoje na semana de
moda de Nova York.
— É o próximo desfile, não se

N

mostra, por favor — avisa Felipe, em tom simpático, para que
a repórter não fotografe o painel
com os looks. — É um momento bem especial para a Lacoste,
porque hoje há um diálogo
muito forte entre moda e esporte, e essa é a nossa realidade.
Em setembro, ele completa
cinco anos à frente da marca,
onde, diz, aprendeu a trabalhar
com uma equipe de 45 designers (somando todas as linhas)
e a criar uma moda que olha
para o futuro, respeitando a
tradição.
— Na minha grife era basicamente eu e minhas ideias.
Ele vai ao estúdio três vezes
por semana. Dedicava-se à sua
própria marca nos outros dias,
mas decidiu fechá-la em 2012,
com um comunicado oficial
que afirmava ser o “fim de um
capítulo, mas não de um livro”.
— Antes eu me dividia com a
minha marca. Agora tenho

procurado me dedicar a outras
atividades, como a fotografia.
Gosto de fazer no meu tempo
livre coisas que não têm a ver
com moda — conta. — Minha
marca não está ativa, está dormindo.
Na véspera desta entrevista,
ele havia fechado com a editora
Biblos a publicação de um livro
de fotos de Lisboa. O encontro
em Paris foi no dia do lançamento da raquete e da coleção
LT12, uma homenagem ao fundador da marca, que inventou a
camiseta polo, a máquina de
lançar bolinhas de tênis e duas
raquetes que revolucionaram o
esporte (uma em 1961, a outra
em 1988):
— A coleção é uma homenagem ao lado inovador de René
Lacoste, que dizia que se tivesse que botar uma profissão na
carteira de identidade, gostaria
de colocar inventor. Esta raquete LT12 mistura madeira e grafi-

Oliveira
Baptista e
a coleção
LT12

te pela primeira vez. Desde que
entrei, tenho buscado sempre
essa questão da inovação.
Nascido no arquipélago de
Açores, ele se formou em moda pela Kingston University,
em Londres, e mora em Paris
há 16 anos. Abaixo, Felipe lista
seus três restaurantes preferidos na capital francesa:
l Le Chateaubriand: “Muito
bom para jantar, uma gastronomia fusion, que fica no
11ème, mas é preciso reservar
com antecedência”. 129 Avenue
Parmentier
l Hôtel Amour:“Gosto de almoçar lá, é perto da minha casa. É um hotel, mas tem uma
esplanada com jardim no meio
de Paris”. 8 Rue de Navarin
l Café Angelina: “Não tomo
café, nem tenho tempo. Mas
este é um bom lugar para comer uma super pâtisserie ou
um bolo.” 226 Rue de Rivoli l

