
POR NIRLANDOBEIRÃO

gente pode passar o resto do
dia discutindo quem é que
merece o holofote de top n°
l, se a Gisele Bündchen ou
se a Kate Moss, mas o certo

é que a inglesa, aos 34 anos, já ensaia os
primeiros passos para ser tombada, em
vida, como monumento da humanidade.

Quer dizer, Ms. Moss começa a se es-
gueirar para um lugarzinho de honra
na iconografia de supermulheres a
quem uma aura luminosa de encanta-
mento não abandona mesmo após elas
se despedirem da glória efêmera de
suas respectivas passarelas.

ícone quem é? Marilyn Monroe foi
ícone, Madonna é. Evita Perón, sem dú-
vida. E Maria Callas. Jacqueline Ken-
nedy, também, assim como a infeliz
princesa Diana, Figuras de pele, osso, es-
pírito geralmente irrequieto e alma qua-
se sempre atormentada, a quem a pos-
teridade agrega o valor das atenções co-
letivas e das representações simbólicas.
O símbolo é um dos degraus até o mito.

Ao contrário de Gisele, que só abre sua

privacidade quando lhe intere$$a, Kate
Moss se expõe a uma permanente devas-
sa pública, caos íntimo a serviço de reite-
rados escândalos a mobiliza-
rem - e deliciarem - o frenéti-
co enxame de paparazzi. Cele-
bridade de tablóide, está o
tempo todo às voltas com o que
uma crise de imagem, Namo-
rado problemático. Flagra de
cocaína. Rusgas de bastidores.
De que matéria é feita, senão
dessa, uma diva pop?

Com uma mãozinha de amigos
influentes - e quem sabe de al-
gum marqueteiro -, Kate Moss
retrata-se para o futuro. É co-
mo aquelas efígies de Luís XIV,
feitas para fascinar e impor res-
peito. Ela caiu no gosto dos
criadores de posteridade. Não
só dos que clicam capas de re-
vistas, mas daqueles que for-
jam as Monas Lisas.

Há de se ter muita coragem,

de fato, para se deixar desenhar, grávida e
nua, reclinada num catre, pelo cruel Lu-
cian Freud, neto do homem e retratista
de mão cheia. Outros fizeram fila, pinto-
res, escultores e assemelhados. Com Alex
Katz, Chuck Close, Gary Hume, Bansky,
Kate trafegou do realismo ou abstrato, do
naif ao pastiche (o grafiteiro Bansky cita
um, digamos, clássico de Andy Warhol).

Ninguém parece ter se apai-
xonado tanto por sua modelo
quanto Marc Quinn. Depois de
explorar a esguia silhueta dela
em múltiplas contorsões em
bronze pintado de branco (Es-
fínge, de 2006), o escultor volta
à carga com uma Kate Moss de
50 quilos, em ouro maciço, a
ser exposta a partir de outubro
no British Museum de Londres.
Sim: ela virou peça de museu.
Por ora, Quinn revelou apenas
um detalhe de sua Sereia.

A top ainda não é mito, mas
seus preços no mundo da arte
já são míticos. A escultura em
ouro que ninguém ainda viu já
está avaliada em 2,8 milhões
de dólares. O nu de Lucian
Freud foi adquirido em leilão
da Christie's, em 2005, por 7,2
milhões de dólares.
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