Homens de Preto – além do
Comendador da Globo

A tentação é grande, afinal, parece tão mais simples ter uma
cor só no guarda roupas e não ter de quebrar a cabeça… Por
isso, quando a moda começou apresentar looks em preto para os
homens, eles acharam uma grande a solução! Mas calma. Nem tudo
é exatamente como parece.
Terno preto não é pretinho – embora muita gente ache que
é o equivalente ao pretinho curinga das mulheres, não é
bem assim. Um terno preto é formal e requer sobriedade e
não aceita muitas variações – ao contrário do nosso
pretinho que vai do formal ao esportivo vanguarda.
O preto pode ser moderníssimo – ok, o estilista Karl
Lagerfeld, da Maison Chanel, sabe usar um modelão preto
e ousado como ninguém. Mas ele é fashion. Na vida real é
muito mais difícil ser um macho elegante só de preto sem
pesar a mão…

Você não é personagem – por conta de filmes em que
gângster e mafiosos abusaram dos modelos grafite e
pretos com risca de giz, há uma convenção de que homens
de terno preto (ou com tudo preto) são mais poderosos –
e perigosos. Pode até ser. Mas será uma ideia tão boa
assim refletir esse tipo de imagem o tempo todo? Melhor
deixar para quando precisar ou quiser impactar…
Combina com tudo em qualquer horário – não combina, não.
Há uma convenção – falando de elegância em um padrão
internacionalmente aceito – de que ternos escuros (e o
preto em especial) são usados mais à noite e/ou em dias
mais frios. Sem falar que é um visual pesado (e quente)
para nosso país tropical – simples assim.
Finalmente, tudo preto pode passar uma imagem de excesso de
seriedade sisuda – e não apenas confiável. Precisa mesmo?
Ok. Você não se convenceu e ainda acha que ao aderir aos
ternos pretos, vai ficar parecido como o Alexandre Nero, em
Império – com mais chances de chamar a atenção de uma ruiva
tão linda ou mais do que a Mariana Ruy Barbosa, seu par
romântico na novela.
Vá em frente e mergulhe no negro. Mas não reclame se, no meio
de sua performance social, alguém o confundir com o segurança.

