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Editor de luxo
André Leon Talley, braço-di-
reito de Anna Wintour, na Vo -
gue americana, que estava com
tudo fechado para vir para o Ca-
marote da Brahma, no Carnaval
– anunciado até pela organização
do espaço – não veio. Mas o
Brasil não sai da sua cabeça. Ele
será o responsável por um desfile
retrospectiva de Daiane Von
Furstenberg, que rolará em
São Paulo, em abril, em come-
moração à abertura da loja da
estilista dos wrap-dresses, no
Shopping Iguatemi.

Nota policial
Parece que a fase ‘Naomizinha
Campbell paz e amor’não du-
rou muito tempo. A supermo-
del se envolveu em outra história
de agressão, na tarde de anteon-
tem, em Nova York. Dessa vez,
o saco de pancadas foi seu mo-
torista. Naomi, por algum mo-
tivo ainda desconhecido, já que
ela saiu correndo da cena do bar-
raco, deu um soco nas costas do
driver , que bateu a cabeça no
volante. Naomi já foi conde-
nada em dois outros casos de
agressão: contra sua faxineira, na
cara da qual jogou um celular; e
contra dois policiais, em Lon-
dres, após uma discussão pós-su-
miço da mala da modelo no ae-
roporto inglês. A polícia de NY
está atrás da top, mas ninguém
sabe de seu paradeiro.

Invasão na Amazônia
Três ícones verdes estão a ca-
minho do Brasil: o Prêmio No-
bel da Paz e ex-vice-presidente
dos Estados Unidos, Al Gore;
James Cameron, diretor de
Avatar; e o cientista norte-ame-
ricano Thomas Lovejoy, um
dos primeiros a pesquisar a Ama-
zônia. Eles darão palestras no Fó-
rum Internacional de Sustenta-
bilidade, organizado pela Semi-
nars, em Manaus, dias 26 e 27.

Prepare o cofrinho
O baterista de Madonna,Brian
Fraiser-Moore, já cantou a pe-
dra: 2011 tem nova turnê da Ma-
terial Girl da Ong de ouro. O
mais bacana é que será um show
só de hits desses 25 anos de estrada
pop, dando sequência ao álbum
Celebration, lançado ano passado,
que também segue essa linha. A
ideia é fazer uma retrospectiva
em imagem, som e dança. Ma-
donna faz questão que a tourpasse
pela Europa, Américas - Brasil,
inclusive - Austrália e Japão.

Heloisa Tolipan
gente@jb.com.br

Madonna e a laje
Nossa diva da internet, Katylene
+ seus comparsas Pedro Beck e
Poms são os nomes por trás da
balada paulistana Balada Mixta.
Dando início à turnê mundial da
festa, o trio escolheu o Rio para
abrir os trabalhos, sábado, na
Pista 3, em Botafogo. E o
melhor? O nome da edição
carioca: Balada Mixta Madonna
fazendo shurashco na ishquina
edition! “Porque, convenhamos,
só está faltando a fofa reunir
umas amigas e uns contrafilés
pra ganhar a faixa de carioca
honorária do ano, né?”, brinca
Katylene. Vai perder?

Berg Silva

Com Junior de Paula

Heloisa Tolipan

Trinta e três vivas (la vida) para Chris Martin!

Exposição artística e multimídia
Os 18 vencedores do con-
curso Olheiro da arte, ideali-
zado e proposto pela Fun-
dação Padre Anchieta – vol-
tado especificamente para
estudantes de arte, cujas ins-
crições e seleção foram feitas
online – expõem suas obras
no Centro Cultural da Jus-
tiça Eleitoral, no Centro. A
curadoria do evento multi-
mídia, que reúne pintura, es-
cultura, instalação, fotogra-
fia, entre outros, é do crítico
e professor Fernando Coc-
chiarale. “Para o jovem es-
tudante de arte, expor seu
trabalho é de vital importân-
cia. O artista somente come-
ça a existir quando sua pro-
dução passa a ser vista pelo
público”, define Fernando.
E como reconhecer um ta-
lento? “Depende. Artistas
me chamam a atenção de di-
versas maneiras. Alguns pela
capacidade de tornar poéti-
cas suas ideias e suas expe-
riências. Outros pela quali-
dade de seu processo de tra-
balho ao longo do tempo.
Mas todos devem ter sua

produção movida por ques-
tões e inquietações especí-
ficas da arte de nosso tempo”.
E é possível viver de arte no
Brasil? “Hoje em dia é pos-
sível sim, mas como em ou-
tras práticas profissionais
muitos terão de reorientar

sua escolha inicial e partir pa-
ra outras áreas. Vários fatores
se entrecruzaram nesse sen-
tido: a qualidade dessa pro-
dução e o crescente interesse
que passou a despertar inter-
nacionalmente; a criação de
novos museus e instituições

culturais pelo país; a abertura
de cursos graduação e
pós-graduação em arte em
vários estados brasileiros; e,
finalmente o surgimento de
novas galerias, públicas e pri-
vadas, voltadas para a arte
contemporânea no país ”.

As belezas da cidade-fetiche
A revista Elle americana quis, na edição de
março, fazer um editorial com uma pegada mais
esportiva, com elementos da moda feita para o
uso nas quadras, campos e estádios misturados
a peças do cotidiano. O cenário ideal para ser o
pano de fundo da concepção do tal editorial? O
Rio de Janeiro. Afinal, seremos a sede da Copa,
em 2014, e das Olimpíadas, em 2016, não é
mesmo? Estamos respirando esporte, no
imaginário gringo. Richard Bush fotografou a
australiana Ashley Smith nas areias de
Copacabana, usando looks Louis Vuitton,
Chanel, Dsquared², American Apparel e Puma,
para citar algumas marcas. Nenhuma peça made
in Brazil no styling de Sarah Richardson, só para
registrar. Mas, enfim, o Rio, nosso melhor
produto de exportação, está lá, cheio de luz em
dez páginas nas mãos dos leitores da Elle.

Antes de embarcar, ontem de manhã,
para Bogotá, onde faz show hoje,
Chris Martin viveu grandes emoções
em São Paulo. No dia em que
completava 33 anos, o vocalista do
Coldplay ganhou de presente um
Parabéns entoado pelos fãs que
lotavam o estádio do Morumbi, com
balões vermelhos e brancos nas mãos
(na foto ao lado). “Não há melhor jeito
de passar o aniversário do que ouvindo
60 mil brasileiros cantando Parabéns
a você”, retribuiu o bom moço. Quem
esteve por lá antes do show gravando
um quadro para seu programa foi
Luciano Huck, que escolheu um fã do
grupo britânico para entregar um
presente a Chris. Huck aproveitou

para tirar uma foto com o aniversariante
e o baterista, Will Champion (abaixo, à
dir eita) no camarim (na outra imagem,
a arara de figurinos, as malas e as
comidinhas dos músicos). Depois da
apresentação – acompanhada, nos
bastidores, por Wa n e s s a e Mar cos
Buaiz + Ronaldo e Bia Anthony – os
ingleses partiram para uma festinha
privê, com apenas 20 convidados, no
Baretto, bar do Hotel Fasano, onde
estavam hospedados. Chris Martin
dividiu mesa com os companheiros de
banda e os dois casais citados.
Wanessa, que chegou em casa às 5h,
contou no Twitter: “Tive a oportunidade
de conversar com um cara
extremamente talentoso, humilde e
verdadeiro. Ele me mostrou que não
importa de onde viemos, porque, se
formos sinceros com nós mesmos e
com nossos sonhos, tudo acontece”.
Voltando ao agito... Foi um desfile de
tops: teve Fernanda Motta, Ana Claudia
Michels, Marcelle Bittar, Luciana Curtis
– grávida de seis meses – e ainda
Guilhermina Guinle, Matheus Mazzafera
e Tato Malzoni (ex de Ana Claudia.
Saia-justa?). Rolou Parabéns com bolo
verde e, no topo, um mini-Chris
agarrado a um microfone.
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