
Uma aula de linguagem estética e empreendedorismo 
Alexandre Staut 
 
Impactado com a diversidade cultural brasileira - e com nossa moda, colorida e casual, 
conforme diz - o estilista japonês Kenzo Takada, aos 69 anos, deu uma lição de linguagem 
estética e empreendedorismo aos criadores nacionais, em bate-papo na manhã de ontem. Ao 
descrever sua trajetória, Kenzo disse que, ao partir de navio de Himeji, cidade onde nasceu 
em 1965, rumo à França, não imaginava que concederia tal contribuição para o setor fashion.  
 
"Apenas queria estudar em Paris. Não tinha exatamente espírito empreendedor, era sempre 
levado por movimentos artísticos , como o teatro Nô e o Kabuki", contou Takada, que, assim 
que intensificou a criação em moda, meditou sobre como construir uma identidade que 
traduzisse meu estado de espírito ante o choque de civilização. "Percebi que poderia fazer algo 
criativo a partir do quimono, que, apesar de trazer cortes retos, cai muito bem no corpo".  
 
Como faltava dinheiro para comprar bons tecidos, usava malhas baratas e recortes que 
encontrava no Marché Saint Pierre. As estampas que tanto agradaram ao mundo da moda de 
Paris nasceram da necessidade de improvisação. "Desejava fazer roupas esvoaçantes de seda, 
mas acabava comprando um tipo de tecido muito barato, algo como um franco por metro, e a 
moda que fui criando passou a agradar aos franceses. Sem querer, acabei indo num caminho 
inverso ao da Revolução Francesa, que pregou a moda como liberdade", disse, bem-
humorado. "Criei um tipo de roupa conceitual muito comportada, que não se ajusta às formas 
do corpo. Para minha surpresa, estas vestes caíram no gosto do povo francês, que passou a 
usá-la como uma espécie de sobretudo", conta. "Em 1968, as mudanças políticas todas 
contribuíram muito para que se criasse um repertório interessante do ponto de vista da moda."  
 
Se no primeiro desfile, não teve dinheiro para contratar modelos, nos seguintes, realizados na 
Bolsa de Comércio de Paris, ele chegou a convidar até 3 mil pessoas. Eram grandes eventos, e 
Kenzo sempre fez questão de incluir muita música e dança em seus desfiles. No começo da 
década de 70, abriu sua primeira butique, a Jungle Jap, que ganhou as páginas da Elle. Como 
o nome Kenzo parecia ter sido gravado na moda parisiense, mudou o nome da loja. "Mas 
naquela época não tinha o mínimo espírito empreendedor. Sabia criar, não sabia pensar no 
negócio que a moda pode gerar", admitiu. "Quando olho para trás, percebo que nos anos 70 
pintei e bordei... Fiz o que quis com a moda, sem dar muita atenção à geração de lucros."  
 
Se estava pouco atento ao lucro que poderia ter no setor, imaginação não lhe faltava nas 
apresentações de suas coleções. Em 1977, por exemplo, apresentou um desfile na 
inauguração da mítica boate Studio 54, em Nova York, com a amiga Grace Jones cantando 
pela primeira vez em público. Seu estilo tomou conta do mundo e Kenzo foi reverenciado nos 
anos 80. Estava criado o "japonismo", estética que transformou as modelagens ocidentais, 
abrindo caminho para estilistas como Issey Miyake, Yohji Yamamoto e Rei Kawakubo.  
 
Foram mais de 30 anos de dedicação à marca. Até que, em 1993, vendeu a empresa para o 
conglomerado LVMH, que hoje cuida dos perfumes Kenzo, muito cultuados. No grupo de 
Bernard Arnault, Kenzo permaneceu como diretor criativo da marca por seis anos, até se 
desligar completamente para se dedicar a viagens, às artes e à decoração de interiores.  
 
Há três anos, Kenzo está a frente da Gokan Kobo, ateliê de decoração e objetos de design, em 
Paris. Questionado se sente falta do universo da moda, ele resume: "Hoje não seria mais 
capaz de ditar moda. Mas minha atenção continua voltada ao mundo das artes. Todavia, estou 
mais interessado no zen do que no teatro Nô".  
 
No Brasil, realizou um sonho: visitar a Amazônia e "todo seu silêncio, onde consegui ouvir até 
o barulho das folhas caindo". No Pavilhão da Bienal, assistiu a vários desfiles. Gostou da 
diversidade e disse que o Brasil pode criar uma moda "power" no futuro, mas criticou a 
maneira deselegante e robótica de as modelos desfilarem. "Elas deviam andar naturalmente, 
com um sorriso no rosto", diz o estilista. "Moda tem a ver com alegria. Caras fechadas não 
combinam com o fashion". Enquanto falava a uma platéia atenta, um telão do auditório do 
MAM mostrava cenas memoráveis de seus desfiles. Em alguns, as modelos passeiam pela 



passarela de mãos dadas, tomam champanhe em cena, dão rodopios, dançam, sorriem e até 
simulam cenas do teatro kabuki.  
 
Kenzo dará uma palestra nesta sexta-feira, a partir das 11 horas no complexo do Anhembi, 
como parte da Semana da Cultura Japonesa. Falará sobre o tema "O precursor da moda do 
Japão no Ocidente".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 jun. 2008, Plano Pessoal, p. C11. 


