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A designer Rebecca
de Ravenel usa os
famosos brincos Les
Bonbons, da grife
que leva seu nome
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V
ocê pode até não conhecer
Rebecca de Ravenel, mas
provavelmente já se deparou
com fotos de sua criação
mais famosa: os brincos Les

Bonbons.As peças produzidas à mão na
Índia (caso domodelo rosa desta página),
compostas por esferas coloridas, costu-
mampontuar looks de fashionistas como
Lauren SantoDomingo e CharlotteDellal.
Copiados à exaustãomundo afora,deram
origemàtendênciadosbrincosdebolaque
tomouamodanoanopassado.Lançadaem
2015, a grife que leva o nome da designer
americana está àvendaemmultimarcas e
e-commercesdepeso,comoModaOperandi,
Saks,Barneys e TheWebster.
FilhadomarquêsedamarquesadeRavenel,

famososanfitriõesecolecionadoresdearte,
Rebecca cresceu entre os Estados Unidos e
aFrança,enquantocarimbavaopassaporte
por todo omundo.Aos 18 anos,emvez de ir
para a faculdade,ingressou emum estágio
como assistente de RP na Gucci, em 2000.
“Após esse primeiro trabalho, decidi me
mudar para Nova York e estudar design de
modanaParsons.Na cidade,trabalhei com
produçãoemumagrandeempresadeeventos,
fui assistente de estilo naOscar de laRenta
e consultora na Tory Burch e na Ungaro”,
contou à Vogue por telefone da Índia,onde
estevemêspassadoàprocuradeinspirações
para sua próxima coleção.
Depoisdealgunsanosdeumavidaagitada

emManhattan, Rebecca fezasmalasemu-
dou-separa asBahamas, umadécadaatrás,
embuscadeumarotinamaistranquila.Hoje,
seuendereçooficialficaemLosAngeles,mas
elaseguepassandoboastemporadasnacasa
em Nassau.“Enquanto vivia nas Bahamas,
tiveachancedeexercitaroutrapaixão:ade-
coração.Lá,trabalheicomAmandaLindroth
[famosadecoradoraamericanaquetambém

Para o verão 2018, coleção disponível
atualmente nas lojas, Rebecca preparou
brincos e colares de inspiração marítima,
decorados com conchas e peixinhos.“Meu
processocriativocomeçacomaimagemde
umamulheremumasalamaravilhosa.Penso
onde ela está e o que ela estaria fazendo.Aí
as cores entram em cena,elas guiam todos
os aspectos daminhavida.”
Atemporadatambémmarcaumnovomo-

mentopara a grife: Rebecca acaba de lançar
a primeira coleção de roupas,composta por
caftãs, quimonos e outras peças práticas e
confortáveisdeDNAglobe-trotter.Emritmo
non-stop,elapreparaagoraaestreiadeuma
linhadeitensparacasa,quedesembarcacom
exclusividadenoModaOperandiemagosto.
“Sempregarimpeipratos,copos,bowlseobjetos
por onde quer que eu passe.Por isso, lançar
uma linha décor foi um caminho natural.”
Algumadúvidadequeelanãovaipararporaí?

Dividindo-seentre LosAngeles easBahamas, apaixonada
pormodaedecoração, a americanaRebeccadeRavenel cria
peças comespírito vibranteeglobe-tro�er, comoos
brincosLesBonbons, queviraramsucessomundial PORVINÍCIUSGUIDINI
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vivenopaís].Minhasintoniacomoassunto
vemdosmeuspais,que tinhamumalojade
antiguidades em Paris,e domeu padrinho,
Alberto Pinto,que foi umgrande decorador.
Uma das minhas primeiras memórias de
infância vem justamente da sala de jantar
dele,emverde-esmeralda”,relembra.
A bagagem transparece na grife de

Rebecca, que nasceu com a criação dos
Les Bonbons. Os brincos ganham novas
versões a cada temporada e já surgiram
dégradés, metalizados e decorados com
miçangas. “Coleciono joias e até então
não tinha encontrado um brinco longo
que fosse leve o suficiente para ser usado
a noite toda.Eu sempre terminava com o
acessório na bolsa ou em cima da mesa
de jantar”, conta. O ótimo nome da peça
acabousurgindoporacaso.“Estavausando
umdelesemumrestaurante,eumhomem
me disse que eles pareciam doces.”

US$ 495

US$ 535

US$ 295
(no Moda
Operandi)

“Meu
padrinho,

Alberto Pinto, foi
um grande decorador.

Uma das minhas
primeiras memórias de
infância vem justamente

da sala de jantar dele,
em verde-esmeralda”,

relembra
Rebecca
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