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THE
GRAND
BUDAPEST
HOTEL
IKEA celebra 10 anos em Portugal
A IKEA Portugal, no âmbito da parceria tida com o MUDE- Museu do Design e da
Moda, Coleção Francisco Capelo desde 2010, apresenta a exposição "A Vida em
Casa: 10 anos da IKEA em Portugal". A iniciativa surge no âmbito das comemorações do 10.º aniversário da IKEA em Portugal e procura mostrar, através de
dados estatísticos curiosos e de forma inspiradora, como é a vida nas casas dos
portugueses e de que forma a IKEA tem vindo a melhorar o dia-a-dia das famílias
do nosso país. A exposição, de entrada livre, vai estar aberta ao público entre 30
de outubro a 7 de dezembro.
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dados estatísticos curiosos e de forma inspiradora, como é a vida nas casas dos
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Wes Anderson, o Willy Wonka do
imaginário cinematográfico, está
de volta ao grande ecrã com mais
uma obra que lhe fará sonhar com a
utópica, mas arrebatadora, possibilidade mágica de habitar um deslumbrante globo de neve.
O Grand Budapest Hotel é um histórico
edifício situado nas pitorescas montanhas da (ficcional) República de
Zubrowka e o epicentro das três eras
históricas que seguimos ao longo de
100 minutos. Algures nos anos 80, um
escritor recorda o rompimento do seu
incessante bloqueio criativo que ocorreu anos antes, durante sua estadia no
decadente hotel titular, quando conheceu o melancólico Mr. Moustafa. Depois
de um encontro que pouco deveu ao
acaso, o escritor navega, durante um

sumptuoso jantar de vários pratos,
pela incrível história de vida, morte,
amor, coragem e vingança do atual
dono do Hotel.
O mais proeminente habitante das
suas memórias é Gustave H., o distinto concièrge do Grand Budapest Hotel, mestre-de-cerimónias, sedutor de
hóspedes, leitor e recitador de poesia romântica, e emblema de uma era
dourada na antecâmara da barbárie.
Sob a sua liderança estrita, o Grand
Budapest era o destino absoluto para
qualquer socialite, e nenhum hóspede
se sentia desacompanhado. É, no entanto, quando uma das suas muy estimadas
padroeiras morre inesperadamente que o
carismático concièrge e o seu fiel paquete
Zero se veem envoltos numa intricada
aventura que envolve acusações cruzadas
de homicídio, o roubo e recuperação de
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Para mim, tirar uma fotografia é seleccionar o
momento que gostava
de guardar para sempre
Outra paixão é a fotografia
analógica. Porquê analógica e
o que é que representa para
ti o trabalho em fotografia?

Eu não me importo nada de trabalhar
com digital, só não me entusiasma
tanto como ver a fotografia impressa. Para mim, tirar uma fotografia é
selecionar o momento que eu gostava de guardar para sempre, mas não
de um forma mais bonita ou de um
angulo especifico, apenas a imagem
como a vejo. É interessante, porque te
esqueces do que capturaste e relembras-te de tudo quando revelas o rolo.
Às vezes, espero durante meses até
revelar um rolo de forma a garantir
que me esqueci daqueles momentos.
Também é interessante ter um limite,

Quando era mais nova,
eu até tentava focar-me
numa só coisa, mas isso
não funciona para mim
Na Sérvia nasceu a artista, mas foi
em Nova Iorque que fortaleceu a
sua carreira. Designer, fotógrafa e ilustradora, Ana Kraš divide
o seu tempo entre o original trabalho criativo e a sua cara metade, o cantor Devendra Banhart.

De Belgrado a Nova Iorque. O
que te levou a mudar para os
Estados Unidos da América?
A minha vida nos EUA aconteceu mais
por coincidência do que algo planeado. Fui a Los Angeles de férias e conheci um homem de quem gostei, e
por isso comecei a passar mais tempo por lá. A certa altura mudei-me
para Nova Iorque, e continuo aqui
Uma mulher de mil e um talentos:

és designer, fotógrafa, ilustradora
e mais recentemente cantora, com
uma pequena contribuição no novo
álbum "Mala" do Devendra Banhart. Como divides o teu tempo entre todos estes trabalhos artísticos?

Oh não, não. Eu não sou cantora, na
verdade canto terrivelmente mal.
Aquela contribuição foi a brincar,
acho que ele queria uma voz de fundo que cantasse mal, desconfio. Penso que estou naturalmente envolvida
em muitas coisas e por isso não sinto
como uma divisão na verdade. Para
mim, todas estas coisas vêm do mesmo pensamento mas com diferentes
formas de por em prática. Quando era
mais nova, eu até tentava focar-me
numa só coisa, mas isso não funciona

para mim. Assim nunca me canso com
nada e acabo por não ter muito tempo
livra para pensar demais nas coisas,
algo que está na natureza humana
quando há tempo e espaço para tal.
De onde surgiu a ideia para os
coloridos candeeiros "Bonbon"?

Eu tinha a ideia na minha cabeça, mas
ao mesmo tempo receava que fosse impossível de concretizar, ou que
demorasse muito tempo, o que foi
na verdade o caso. Mas insisti, tentei
e consegui fazer o primeiro. Experimentei todas as possibilidades de
cores e formas, e adoro este trabalho
manual necessário para cada um
dos candeeiros. E também o facto de
cada um ser único e especial por isso.

pois torna-te mais seletiva e é bom
para treinar pois nada deve ser tratado
como uma experiencia infinita. Adoro
quando me pedem para fazer trabalhos publicitários, de moda maioritariamente, é raro e por isso fico tão
entusiasmada. Normalmente a minha
abordagem profissional assemelha-se
ao meu trabalho pessoal, sem grandes
preparativos mas sim apreciar as coisas ao natural tal como acontecem no
ambiente à minha volta. Nunca investi nisso como uma profissão real, mas
gosto de trabalhar neste campo e espero ter cada vez mais oportunidades.
Onde vais buscar inspiração para
o trabalho e para a tua vida?
Eu não tenho muita noção das inspirações, mas apercebo-me de vári-

as coisas que considero interessantes
ao meu redor constantemente, penso que é isso que me inspira, tudo o
que vejo, toco ou cheiro. Mas nada
em particular além destas coisas.

Já fizeste alguns trabalhos com marcas
como Bimba & Lola e, com o Devendra,
foram um dos casais da marca The Kooples. Podes falar-nos dessa experiência
e da tua ligação com o mundo da Moda?

Às vezes perguntam-me para posar
ou colaborar com algumas marcas e,
se a oferta for do meu agrado, eu digo
que sim. Depende muito. Não sinto que esteja muito ligada a esta indústria uma vez que não sigo tendências e sinto que por vezes há coisas
absolutamente desnecessárias. Con-
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Diana Vreeland chamou-lhe “a mini-girl na mini-era”. Mas, nos anos
60, Twiggy foi tudo menos pequena.
Lesley Hornby nasceu há 65 anos. Em
janeiro de 1966, serviu de cobaia ao
cabeleireiro londrino Leonard, que deu
liberdade à tesoura e lhe cortou o cabelo à rapaz. O intuito era que o corte
e a coloração fossem fotografados por
Barry Lategan, para as imagens figurarem como exemplares nas paredes
da The House of Leonard. O que Leslie
não planeava, era que Deirdre McSharry, jornalista do reputado Daily Express, fosse arrebatada pelas imagens
e pedisse para conhecê-la. Poucas semanas depois, Hornby era eleita pela
publicação "The Face of ‘66", bem como
votada "British Woman of the Year".
O impacto foi imediato, e a sua relação
amorosa com Justin de Villeneuve(que
se tornaria depois seu manager) só
ajudou: o então cabeleireiro convenceu Lesley a adoptar Twiggy – diminutivo da sua alcunha de infância, Twigs
(que significa "galhos", devido à sua
magreza) – como nome artístico, e
deixar Hornby para trás.

Twiggy’s sixties

Depois de 13 capas de Vogues pelo
mundo inteiro em apenas um ano, e
uma linha de roupa – "Twiggy Dresses" , a Moda estava a seus pés. Mas
nada disto foi por acaso. A "Swinging
London" precisava de um rosto, o movimento Mod precisava de um ídolo. A
revolução aclamava por uma musa.
Questionavam-se valores, e a moção
jovem que começava a gritar pelos seus
direitos abominava as regras e rejeitava o vestuário imposto. E eis que chega
Twiggy, a miúda extremamente magra,

de olhos tristes e pestanas postiças,
de androginia na pele e mini-saia no
corpo, que se afastava das modelos
que transpiravam glamour e sedução
para se aproximar da pessoa comum.
Dos jovens. Dos adolescentes. Um look
inocente, puro, despretensioso e inteligente, no qual os vestidos em A, as
linhas direitas, o minimalismo, os óculos oversized, os brincos pendentes, a
doçura dos colarinhos e laços, os padrões florais e geométricos assentavam sempre na perfeição. Faziam parte
da nova vaga, do novo estilo, da nova
imagem. Era a modelo perfeita para a
controversa Mary Quant, a imagem feita à medida para os novos ideais.
Os anos 60 renasceram com o optimismo próspero, com a visão renovada e com a necessidade de frescura.
E Twiggy estava lá. Chegando a Nova
Iorque com um circo mediático, frequentando as festas mais cool de Londres, conquistando todos e mais alguns
com a inocência e espontaneidade
do sotaque cockney. Com apenas 16
anos, foi o símbolo de uma revolução
de estilo, o exemplo que ditou a regra
nas passerelles nos trinta anos que se
seguiram, o poder que não pediu licença e entrou sem querer.
Os anos 60 renasceram com o opt
imismo próspero, com a visão renovada e com a necessidade de frescura.
E Twiggy estava lá. Chegando a Nova
Iorque com um circo mediático, frequentando as festas mais cool de Londres, conquistando todos e mais alguns
com a inocência e espontaneidade
do sotaque cockney. Com apenas 16
anos, foi o símbolo de uma revolução
de estilo, o exemplo que ditou a regra
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A criatividade de Nicolas Ghesquière

Já tinha deixado a sua assinatura criativa na coleção de Inverno 2015 e agora a visão de Nicolas Ghesquière, diretor criativo da Louis Vuitton, chega
também à publicidade.
Chama-se “Série 1” e é a primeira
campanha publicitária que Nicolas
Ghesquière faz para a marca de luxo e
que chega à imprensa internacional no
próximo mês de agosto.
Partindo da ideia de inovação e das
suas diferentes manifestações, o diretor criativo contou com o olhar único
de três fotógrafos, Annie Leibovitz,
Juergen Teller e Bruce Weber, que partilharam a sua visão pessoal sobre o
significado de moda contemporânea,
e ajudaram a contar esta nova história
da marca.
“Esta é a forma de reunir uma família
de artistas dos quais me sinto próximo. Queria construir uma narrativa
sem precedentes por parte de cada um
desses fotógrafos que admiro. Só eles
aceitariam o desafio de estar frente
a frente e, no final, criar uma única
história. A expressão visual deles é
tão poderosa que ultrapassa qualquer
classificação ou definição. Também
quis que saíssem da sua zona de conforto para saber como podíamos comunicar ao mundo o que é a moda de
hoje”, explicou Nicolas Chesquière, em
comunicado.“Esta é a forma de reunir
uma família de artistas dos quais me
sinto próximo. Queria construir uma
narrativa sem precedentes por parte
de cada um desses fotógrafos que admiro. Só eles aceitariam o desafio de
estar frente a frente e, no final, criar
uma única história. A expressão visual
deles é tão poderosa que ultrapassa
qualquer classificação ou definição.

ALEX WANG x H&M
Passados dez anos da primeira colaboração da H&M com umdesigner de
moda, foi a vez de Alexander Wang
brilhar, naquela que é
a coleção que melhor
combina sport e chic
dos últimos tempos. No
passado dia 6 de novembro, esta coleção, do
atual diretor criativo da
casa Balenciaga, chegou
às principais lojas da
marca de todo o mundo.
Esta associação representa a primeira vez que
um designer americano
colabora com a marca
sueca, e o resultado é
único.
Em 2005, Wang deixou
a Parsons School em
Nova Iorque para seguir
o sonho de lançar a sua
própria coleção de malhas, mas foi no outono
de 2007 que se destacou
no mundo da moda. Foi
reconhecido com o prémio CFDA/Vogue Fashion Fund em 2008, ano
em que lançou a sua
primeira colecção de
carteiras, criando, nos
anos seguintes, a T by
Alexander Wang. Entre
outros, recebeu o CFDA’s Swarovski Womenswear Designer of the Year Award e
o Swiss Textiles Award of the universe.
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Numa era em que o sportswear conquista e domina as ruas das grandes
cidades, Alexander Wangveio tornar
feminino a t-shirt XL, as
calças de cortes largos e
os ténis. Numa coleção
em que impera o preto,
pensada para o ritmo
ativo dos centros urbanos, Wang catapultou
a alta-costura para fora
das passerelles, sem
descorar a qualidade.
Diretamente das ruas
para a H&M, odesigner criou peças com um
extra de conforto, sem
costuras, injetadas com
espuma, em scuba e impermeáveis. Alexander
Wang concebeu o uniforme urbano, para eles
e para elas e toda uma
seleção de acessórios,
de inspiração futurista.
Apologista da simplicidade e do prático, esta
coleção insere-se nas
tendências do normcore
e do dress down, que
marcaram
presença
em todas as edições
da Fashion Week, nas
grandes capitais da
moda.
Nomes como Rihanna,
Dakota Fanning ou Kate
Mara já se renderam à mais recente
coleção do estilista, seja em looks par-

