
JUVENTUDE ETERNA
Calvin Klein faz 40 anos de história, mas continua
a surpreender. Um dos grandes responsáveis por isso
é o estilista brasileiro Francisco Costa
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PASSOS ELEGANTES
Os desfiles da grife são marcados por cores neutras. Os
modelos são encontrados na Calvin Klein Collection (à dir.)

A grama mal cortada que brota do chão deteriorado sai de cena
para dar espaço a um longo carpete cinza estendido na High Line,
a antiga linha de trem, localizada na zona oeste de Manhattan.
Erguida em 1929, o ano da Grande Depressão, quando Wall Street
tremeu diante da quebra da Bolsa de Nova York, a linha férrea
funcionou até 1980 e, nos últimos anos, esteve abandonada ao
sabor das intempéries climáticas. Mas, recentemente, a Calvin
Klein anunciou que porá o lugar novamente na moda e trans-
formará o espaço em um parque para os cidadãos de Nova York.
O presente, por mais despretensioso que pareça, é, na verdade,
uma grande tacada de marketing para comemorar os 40 anos
da grife mundialmente conhecida por ter inserido o jeans no
universo das passarelas. Durante as últimas quatro décadas, a
marca fundada por Calvin Richard Klein, um legítimo nova-
iorquino nascido no bairro do Bronx, se tornou uma grife de
consumo de massa mantendo o glamour da alta-costura —
uma façanha alcançada com campanhas publicitárias ousa-
das, com a extensão de suas linhas de produtos e com um
modo único de vestir as mulheres. "A Calvin Klein usa cores



O SUCESSOR
O brasileiro Francisco Costa (acima)
assumiu a criação da marca indicado pelo
fundador, o americano Calvin Klein (à dir.)

sólidas e é clean" diz a consultora de moda Manu Carvalho.
"É a moda americana na essência." Desde setembro de 2003,
contudo, ela tem ganho toques de sensualidade.
O responsável por essa transformação é um brasileiro de Gua-
rani, interior de Minas Gerais. Francisco Costa, o homem que
sucedeu Calvin Klein na área de prêt-à-porter, está alçando a
marca para um patamar que há muito não alcançava: o da alta-
costura. "As criações de Francisco na Calvin Klein Collection em-
prestam prestígio para todas as outras linhas da grife" explica
Alexandre Brett, dono da BR Labels, empresa que representa
Calvin Klein no Brasil. Não à toa, Costa foi eleito duas vezes o
melhor estilista de moda feminina pelo Councilof Designers of
America, o Oscar da moda nos Estados Unidos. "Ê a certeza de
que estamos no caminho certo" disse Costa à Platinum."Moda
é um ramo difícil, existe muita crítica, e hoje em dia um esti-
lista tem de ficar atento a todos os detalhes, como os desfiles,

as revistas, as campanhas publicitárias
e também a parte comercial." Essa visão
global da moda foi adquirida bem antes
de Costa entrar na Calvin Klein. Formado
no Fashion Institute of Technology, de
Nova York, ele já trabalhou com ícones
do dedal e da tesoura, como 03 estilistas
Oscar de La Renta e Tom Ford. "Com De
La Renta aprendi a trabalhar com cores
e entendi melhor o que é luxo. Já com o
Tom Ford foi diferente. Ele sempre olha
para tudo visando urna câmera, vislum-
brando o que a roupa representa no fim
do show. Os dois me ensinaram bastan-
te, um de uma forma pessoal e românti-
ca, o outro de forma mundial e urbana."

90 ISTOÉPLATINUM09 outuDro/novembro 200B



Depois de lidar com dois dos maiores estilistas do mundo,
Costa foi trabalhar com Calvin Klein — um ícone no que faz.
O criador da marca foi o responsável por tornar o jeans, um
traje relativamente simples, em uma peça cobiçada nos anos
70. Na década seguinte, fez da cueca um item fashion e apelou
para campanhas sensuais que chamassem a atenção do público
— em alguns casos até chocando os clientes mais conservado-
res. Costa, contudo, nem imaginava o que estava por vir. "Ele
me contratou e depois de um ano vendeu a empresa. Quando
saiu me disse: Essa é uma grande oportunidade, abrace essa
chance." Costa abracou-a e ajudou a transformar a cara da grife
comprada pelo grupo Phillips-Van Heusen. "O que estou fa-
zendo é uma moda de Calvin mais atual, não a de ontem. Seria
medíocre da minha parte trabalhar com arquivo", explica Costa.

PRESENTE E FUTURO
Em comemoração dos 40 anos, a grife americana
vai revitalizar a High Line (abaixo), antiga linha de
trem na zona oeste de Manhattan

Essa moda atual tem moldado os corpos
de mulheres como Eva Mendes, Scarlett
Johansson, Liv Tyler, Hilary Swank, e tem
feito o estilista pensar em vôos mais al-
tos. Uma marca própria? "Claro que pen-
so nisso. Já tive propostas de investido-
res que pretendiam criar uma grife com
o meu nome", revela Costa. "Mas estou
esperando uma grande proposta. Com a
pressão do mercado, tenho que agir com
cautela." Nesse ponto, pelo menos, ele
continua mais mineiro do que nunca.
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