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Numa tarde cinzenta em Milão, enquanto modelos, eletricistas e costureiros correm com os 
preparativos de última hora para o desfile da Prada logo mais à noite, mulheres idosas 
assistiam à missa do outro lado da cidade na Santa Maria Annunziata, em Chiesa Rossa. Uma 
igreja paroquial da classe operária, atrás de uma melancólica fachada de alvenaria, Chiesa 
Rossa foi projetada em 1932 por Giovanni Muzio, um célebre arquiteto do movimento 
Novecento, e é uma construção caiada, arejada e com detalhes clássicos. Há dez anos, tubos 
florescentes em cores diferentes foram discretamente instalados. Azul ao longo da abside, 
vermelho através do transepto e amarelo configurando uma espécie de halo para o altar 
superior.  
 
Uma sensação de bem-estar emanava das mulheres que rezavam dispersas nos bancos da 
igreja. Criação de Dan Flavin, o escultor minimalista americano e artista da iluminação, os 
tubos foram um presente para a igreja e o bairro da Fundação Prada. Iniciada em 1933 como 
PradaMilanoarte, a fundação é, como as roupas da Prada, um objeto de fixação no mundo da 
arte, prestigiado no mundo da alta cultura pela perspicácia e pelo liberalismo.  
 
Ao longo dos anos, a fundação apresentou instalações de Walter de Maria e Louise Bourgeois, 
Anish Kapoor, David Smith, Michael Heizer, Sam Taylor-Wood, Steve McQueen e mais de uma 
dúzia de outros artistas, acompanhadas de catálogos generosos. Mergulhou, com bem menos 
sucesso, em simpósios filosóficos e festivais de filmes italianos obscuros ou de cinema chinês e 
russo.  
 
Quando começou a chover dinheiro na cena artística, surgiram aspirantes a Médicis de todas 
as partes - desde o filantropo multimilionário Eli Broad - que usou sua coleção como motivo 
para a construção de um pavilhão para abrigá-las no Los Angeles County Museum e depois 
anunciou que não iria doar a coleção - a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, em Turim, que 
construiu uma espécie de Kunsthalle, onde ela às vezes mostra sua coleção e inspira 
exposições itinerantes.  
 
Mas a Fundação Prada partilha com as instituições americanas, como a Dia em Nova York e a 
Menil em Houston, a aura de ser ao mesmo tempo chique e misteriosa, apesar de terem 
adotado artistas que claramente procedem - ou, com a generosidade da Prada, estão indo para 
- os mais altos escalões da cena artística contemporânea.  
 
A fundação comissiona, em média, dois artistas por ano para realizar obras em grande escala 
ou senão obras ambiciosas, o tipo de trabalho que eles sonharam mas não tiveram os recursos 
nem a oportunidade de realizar. Exceto pelas instalações de Flavin, os resultados foram por 
alguns anos principalmente apresentados em espaços industriais na Via Fogazzaro, onde a 
Prada também apresenta seus desfiles de moda seis vezes por ano.  
 
A futura sede foi adquirida recentemente, um complexo industrial de concreto e vidro, como 
um campus, composto de austeros galpões da virada do século numa área bem obscura no sul 
de Milão; os novos espaços para exposições serão projetados por Rem Koolhaas. Quando 
estiver pronto, daqui a três ou quatro anos, o local deve transformar a Fundação Prada em 
museu e centro cultural plenamente desenvolvido, com espaço para sua coleção, ou parte 
dela, permanecer à vista do público.  
 
Por pelo menos um tempo, isso pode acalmar Miuccia Prada, que começou a comissionar arte 
como "um processo de aprendizado" e nunca realmente cogitou em ser colecionadora, 
"embora agora tenhamos uma coleção", afirma.  
 
Quando fui visitá-la no mês passado na sede da companhia, ela estava sentada atrás de uma 
mesa comprida e bem conservada em seu estúdio no último andar. Amplas janelas abriam-se 
para uma frondosa varanda. O recinto era sem personalidade exceto por uma curiosa rampa 
de metal no meio da sala - um escorregador que descia em espiral três andares até o pátio 



interno. É uma obra lúdica, semi-arquitetônica de Carsten Holler, um dos artistas que a 
fundação tem patrocinado.  
 
Numa blusa branca, abotoada até o pescoço, saia preta e sapato de salto pesado, Miuccia 
parecia uma mistura de inspetora de escola e aluna mal-comportada. Conhecida pelo seu 
dinamismo, ela é uma pessoa graciosa, cativante, agradável pelo menos quando quer ser, e 
séria.  
 
"Qualquer coisa que aprendemos nos deixa mais abertos", ela diz, encontrando uma nova 
forma de contar como a fundação se desenvolveu. "A arte é mais ou menos minha segunda 
carreira. Encontramos pessoas ao acaso. Mariko Mori, por exemplo, em Nova York. Ela tinha 
um sonho. Eu incentivava os artistas a se empenhar em grandes projetos. Era assim naquela 
época. Por dois anos promovemos festivais de cinema. Tentamos uma convenção com artistas 
e filósofos. Não deu certo. Sabemos quando um projeto é relevante e quando é só mais um 
projeto", disse Prada.  
 
O patrocínio é geralmente uma atividade de serviço público ou de obsessão privada, mas seria 
ingênuo chamá-lo de desinteressado. Até recentemente, Prada insistia que arte e moda eram 
empreendimentos distintos. Ela manteve separadas as inaugurações de exposições de arte e 
desfiles de moda e a arte fora das lojas e das campanhas de publicidade - e fora do vestuário.  
 
Miuccia revira os olhos à menção do vestido Mondrian da Saint Laurent ou das bolsas Richard 
Prince da Louis Vuitton. Ela também costumava gostar de dizer que a moda é prazerosa, 
porém frívola e essencialmente comercial, enquanto a arte contemporânea é séria e 
intelectual. É o modo de pensar da geração de 1968: de europeus ricos e instruídos que 
mostram modernidade elogiando a arte inovadora e desprezando a moda, mesmo sendo, 
ontem e hoje, obcecados pela moda como todo mundo.  
 
Pode-se afirmar que hoje Miuccia entende a relação arte-moda exatamente da maneira 
inversa. Em todo o caso, essa posição (e quem pode dizer até que ponto ela é espontânea?) 
serviu para reforçar seu status de designer intelectual e patrona antenada, explorando a 
insegurança endêmica da moda e a eterna aspiração da arte de ser moda. Como Michael 
Specter escreveu na revista New Yorker, as roupas, os calçados e as bolsas prometem às 
pessoas "uma versão aprimorada e moderna de si mesmas", que, para muitos dos 
colecionadores de arte que vestem roupas da Prada, é a promessa de serem aceitos no mundo 
da arte, onde Prada e seu marido, Patrizio Bertelli, são como a realeza.  
 
No desfile daquela noite de fevereiro, modelos trajando vestidos de renda transparente e 
arcaicos shortinhos bufantes desciam a passarela em adornados calçados de salto alto com os 
quais pareciam caminhar em vasos de flores. Nas primeiras fileiras, artistas olhavam 
maravilhados: Holler, Mori, Francesco Vezzoli, Thomas Demand, todos que, não por acaso, 
produziram algumas de suas melhores obras para a fundação. Junto deles estava o arquiteto 
Jacques Herzog. Essa não é uma platéia que se encontra nos desfiles de Armani.  
 
"Ela tem um modo de pensar muito próximo da arte", disse Nathalie Djurberg. Loira e de rosto 
redondo, Djurberg, de 30 anos, ganhou fama com seus vídeos de Claymation (animação com 
bonecos de massinha) nos quais mostra assassinatos e cenas perturbadoras. Ela foi escolhida 
para criar a próxima instalação na Fundação Prada. No lugar dos figurinos que normalmente 
anima, a artista vai produzir grandes esculturas pela primeira vez.  
 
"Eu sugeri o conceito um pouco rápido demais e depois fiquei assustada", relembra Djurberg. 
"Então fiz alterações, conversamos sobre elas, e ou entendemos o processo ou teremos de ter 
tudo explicado para nós, e Prada me tranqüilizou. Senti que estava conversando com outra 
artista", observa em tom elogioso.  
 
Quando incitada a falar nisso, Miuccia fez pouco caso, dizendo que quando se exige demais do 
artista, tem-se que aceitar a incerteza, mesmo o fracasso. Essa é a parte criativa.  
 



Enquanto isso, Thomas Demand conversava com Holler sobre as roupas do desfile daquela 
noite, resumindo o tema como "Janelas espanholas nas roupas íntimas". O assunto principal da 
conversa, quando se voltou para a vibração assustadora e divertida, vagamente S&M das 
roupas, foram os calçados. Queriam saber se remetiam ou não ao trabalho do artista Matthew 
Barney. Demand balançou a cabeça. "Você pode falar isso, mas com Miuccia a transferência da 
arte nunca é direta. Ela nunca tenta usar o artista".  
 
Holler interrompeu, apontando para a passarela. "Não somos tão ingênuos a ponto de pensar 
que não contribuímos para essa atividade", disse ele, procurando não parecer testa-de-ferro. 
"Mas vai além do dinheiro. Acima de tudo, acredito, a verdade é que ela tem medo de ser 
vulgar".  
 
O diretor da fundação e curador de todas as exposições é Germano Celant, um homem robusto 
e de cabelos brancos. Ele é a força que impulsiona boa parte do que ocorre com a arte na 
Prada por 40 anos. Celant foi alistado por Miuccia e Bertelli com certa relutância.  
 
"Eles tinham medo de mim, e eu desconfiava da moda", disse ele sobre o conflito latente de 
egos. "Eu queria deixar claro que se fossem realmente sérios e quisessem criar uma coleção 
sem igual, teriam de pensar em grande escala e realizar projetos originais que não pudessem 
ser repetidos. Então nós fomos para o oeste ver as obras gigantescas de Michael Heizer e 
Walter de Maria nos Estados Unidos".  
 
"Eu disse para eles, ‘É isso o que significa ser ambicioso’. Então desde o começo a idéia era 
produzir arte e colaborar com os artistas em novas idéias, grandes idéias, não só comprar ou 
mostrar obras", explica. E Miuccia completa: "Tinha medo que Germano fosse impor sua visão, 
mas ele insistiu em um nível de qualidade". Hoje somos todos amigos.  
 
Celant acrescenta que a nova sede da fundação "significa que podemos tomar emprestado um 
Kadinsky ou exibir um Canova junto com nossa coleção, oferecer um contexto para o que for 
novo. Muitas pessoas podem fazer o mesmo que nós, comissionar arte, já que os recursos não 
são mais problema. Então o que vai nos distinguir serão as novas idéias". Um museu não é 
exatamente uma idéia nova, mas a moda tem um jeito próprio de reformular as idéias antigas.  
 
"Os últimos anos me fizeram entender o valor da moda", reflete Miuccia, quando perguntada 
sobre como vê a fundação, e ela mesma, hoje. "Sempre me senti culpada por estar 
interessada nisso, mas agora posso dizer que é trabalho criativo e está relacionado com o 
mundo, e as pessoas compram as roupas porque têm um significado para elas além do "logo", 
tenho certeza. Aprecio que a parte comercial seja uma transação honesta. Eu não teria dito 
isso há 20 anos, mas o trabalho de empresária é um trabalho criativo. Para quê ser falsa 
moralista e dizer que não me importo com dinheiro - embora dizer que faço isso por dinheiro 
seja loucura".  
 
Ela prosseguiu: "Digo tudo isso porque era ridícula a forma que queria manter a arte e a moda 
totalmente separadas. No final, sou a mesma pessoa. No momento estou muito feliz sendo 
estilista porque algumas mulheres gostam de trajar meus vestidos, embora muitas pessoas na 
arte estejam frustradas com todo o dinheiro e se perguntem o que isso significa", diz.  
 
O que isso significa? Perguntei. Prada hesitou antes de arriscar uma resposta. Ao menos por 
um segundo, ela pareceu embaraçada. "É o que estou procurando descobrir".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28, 29 e 30 mar. 2008, Fim de Semana, p. D4 
 


