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Lagerfeld acerta ao apostarem releituras de ícones ao mesmo tempo que respeita e valoriza o 
DNA da marca 
 
Ainda que KarI Lagerfeld tenha sido acusado por muitos de seus críticos de ser um mercenário e 
de não ter sua própria maison — ao menos não com tanto sucesso quanto Yves Saint Laurent e 
Valentino — é interessante o quão bem ele conseguiu compreender a Chanel. 
 
Mais que entender a iconografia da Chanel, a marca que primeiro abriu suas portas no número 
31 da Rue Cambon, em 1921, o estilista sabe o que o nome significa na história de Paris. Ao 
contrário de muitas outras maisons que desapareceram por completo por detrás de grandes 
conglomerados e corporações, a Chanel ainda é como uma lady de luvas brancas na Rue 
Cambon. E provavelmente para muitos jovens turistas que vão tirar fotos em frente à famosa 
fachada da primeira loja, a Rue Cambon é Chanel. 
 
Depois que a Valentino divulgou a substituição da estilista Alessandra Facchinetti, que ficou 
apenas um ano à frente da maison, um executivo disse: "Valentino é como a Alitalia para a 
Itália". A breve carreira de Facchinetti na Valentino prova de que é preciso mais que dinheiro e 
investimentos para preservar um grande nome. É necessário identificar o que a marca significa 
na imaginação das pessoas, e então capturar o conceito. 
 
Na Saint Laurent, o estilista Stefano Pilati tem feito muito para reacender a grife. A coleção que 
apresentou na última semana de moda de Paris é uma boa continuação da última temporada, 
com mais influência oriental. No entanto, ele sugeriu muitas roupas sexies — usáveis, mas que, 
de algum modo, perdem o mistério e o sex appeal Saint Laurent. Talvez Pilati tenha 
intelectualizado muito o processo, mas você não sente que ele se aproveitou do grande ícone 
histórico que é Saint Laurent. 
 
Já Lagerfeld teve a idéia de recriar dentro do Grand Palais a fachada da Rue Cambon 31  não 
apenas o prédio mas também a rua para desfilar a coleção da Chanel na semana de moda de 
Paris. As modelos saíam da loja com as famosas sacolinhas de compras em couro e iam para a 
rua. Havia até a sugestão de que quatro modelos que passeavam juntas em minivestidos de tricô 
e chapéus extravagantes pudessem representar prostitutas. Se você já morou em Paris e 
trabalhou com moda sabe, tanto quanto Lagerfeld, que não julgaria as mulher que vimos tão 
cruelmente. 
 
Lagerfeld parece se perguntar regularmente: "O que é Chanel?" como se ele soubesse que a 
marca é algo vivo. Nesta temporada, os tweeds estão mais gráficos. Há ainda nova proporção 
dos casacos sobre blusas de tricô ou nervuradas e a saia ajustada, que tem seu comprimento 
modificado pelo efeito de meias em dois tons de preto. Chanel, sempre. 
                            
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 11 out. 2008, Ela, p. 3. 


