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Meus amores, e falseanes que tan-
to finjo gostar, chegamos à últi-
ma coluna do ano. Vocês acre-

ditam que durei tanto tempo sob a égide 
de nossa “Anna Wintour”, eu não acre-
dito! Enfim, se o diabo veste Prada, visto 
também, e mais minha bolsa Birkin, da 
Hermès, que me acompanha pelos corre-
dores da redação. E não estou esnoban-
do, afinal, o que está na moda não é grife, 
mas o estilo pessoal de cada um, que com 
pouco pode brilhar por onde desfilar. 
E como fim de ano bate à porta, mesmo 
com a necessidade das comemorações 
serem adaptadas ao distanciamento so-
cial por conta da pandemia do novo co-
ronavírus, as roupas para o Natal 2020 é 
o que temos para hoje, bb. É luz se vestir 
bem, traz boa energia, Lúcia, mesmo se 
for para ficar no sofá da sala com a famí-
lia. Vamos fugir da mesmice, merecemos. 
O ano foi implacável com essa doença 
horrorosa, quenga de satanás para tentar 
acinzentar nosso beautiful world. Vamos 
superar e, em breve, será apenas um re-
corte do passado. É Natal, tempo de luz e 
um novo ano para novas atitudes, Bebel. 
E quais são minhas dicas de roupa para o 
Jingle Bells? As cores tradicionais para a 
comemoração serão a vermelha e verde, 
mas podem passar longe do tradicional 
vestido monocromático e aparecer em 
macacões ou em tom sobre tom. O preti-
nho pode, Giselle, básico e ainda muito 
elegante. E para Ana Lívia, neon descola-
do, queridíssima, vai arrasar! E tem a fu-
gidinha do óbvio, a seguir, para minhas e 
alguns meus amadinhos.

Roupas para Natal 2020

Luís Phytthon
RMVALE

Passarella&

P
LUÍS PHYTTHONInspire-se nas divas, não disse copie! 

E fuja do óbvio. Ho Ho Ho

Vermelho
O visual à la “dama de 

vermelho” é muito requi-
sitado para o Natal, não é 
mademoiselle?. A cor é ele-
gante e confere certo ar de 
sensualidade, então siga 
na pista. Aposte em uma 
peça que valorize sua si-
lhueta? Monocromia, de-
cote V e detalhes verticais 
formam um combo que aju-
da a alongar e afinar. Além 
disso, o macacão é tendên-
cia confortável, Cynthia.

Verde
É isso sim, Val, verde é mais uma cor com a cara do 
Natal. Para fugir do óbvio, use-a em peças de destaque. 
A lindeza da Ana Hickmann arrasou com um modelo 
decote ombro a ombro, mangas bufantes, franzido do 
lastex e poá. Pode se inspirar, Luana. Para quebrar o ar 
romântico, acrescente no visual um cinto nude grosso, 
que ajuda a acinturar e confere peso ao visual.

Neon. N de Natal
Ele está em todos os lugares, 

impossível não ter cruzado com 
ele na night, mesmo mascara-

da. É uma forte tendência para 
o verão 2021. Prazer, neon!  Que 

tal investir em roupas para o 
Natal 2020 bem descoladas com 

os tons de marcador de texto? 
Vai iluminar a produção para o 
encontro, principalmente  com 
calça verde de barra dobrada e 
sandália amarela. Para finali-
zar, blusa branca com alguma 

estampa bonitinha, rs.

Pretinho 
O pretinho básico é sempre bem-vindo, no meu 
caso é imposição, não vou dizer que estou a bei-
ra dos três dígitos na balança, quem falar isso é 
invejosa. O preto afina e alonga a silhueta, além 
de ser elegante. Mas que tal escolher um diferen-
ciado para passar a noite de Natal em família? 
Uma dica: macacão com bolsos grandes, além de 
comprimento cropped (mais curto) e modelagem 
acinturada. Já a mistura da sensualidade do de-
cotão com o  romantismo do babado também irão 
compor um visual inesquecível, pode até ser que 
você saia na minha coluna no Meon Jornal, seu 
usar corretamente, há há há.

Pode parecer piegas, mas é verdade, amiguinhxs. Amei estar com 
vocês todos esses meses nas páginas da Metrópole Magazine. Em 

verdade, meus amores, o melhor da moda é ser você. Só somos iguais 
porque somos diferentes. Estar na moda é estar em sintonia com 

sua essência. Obrigado pela cumplicidade, ao longo de 2020. Espero 
em breve, ou seja, na próxima edição, achou que fui demitidx não é 

cobra Carolina, estar com vocês em outra fase deste plano São Paulo, 
curtindo o melhor que a vida oferece. Felizzzzz Natalll. 

Beijinho de Natal, 
sem corona.

Estampa botânica
Para terminar, uma dica 
inovadora. Você sabia que 
a estampa botânica está 
com tudo? Pois é Baby 
Consuelo! Traz o colorido e 
as formas de flores, folha-
gens, paisagens naturais, 
animais. Invista em vesti-
do longo e leve e tente um 
decote V. Vai parar tudooo.
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