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Já aconteceu na política, quando nomes consagrados como Hillary Clinton e John McCain 
perderam para o relativamente recém-chegado Barack Obama. Já aconteceu no cinema, 
quando megaestrelas como Brad Pitt e Tom Hanks mostraram-se menos atraentes para o 
público do que um monte de Transformers. 
 
Os indicadores tradicionais de referências não servem mais. Há uma mudança de paradigma 
em andamento em Washington e Los Angeles e, na semana passada, ficou claro que também 
em Nova York, via prêt-à-porter. O mundo da moda tem afinidade com padrões e tendências. 
Isso, no entanto, vem acompanhado de caos, oportunidades e, ocasionalmente, novas ideias. 
 
Antigamente, tudo o que se precisava para entender o estilo americano eram três nomes: 
Ralph, Calvin e Donna (eles não precisavam de sobrenome). Eram sinônimos de um 
determinado tipo de moda esportiva pura e funcional, que definia a estética local. Na semana 
passada, contudo, embora houvesse uma moda esportiva clássica em exibição, também houve 
conceitualismo, experimentação, decoração. 
 
Não que Ralph e companhia não foram bem. Foram, de muitas maneiras, com Donna Karan de 
volta à forma, literalmente, graças a ternos com saias, feitos de linho e suavemente 
modelados, e vestidos pendentes fluídos; Ralph Lauren evocando o estilo da Depressão por 
meio de jeans luxuosos e desbotados de tecido "charmeuse", camisas com camadas 
transparentes de tecido organza e macacões de lamê; e Francisco Costa, da Calvin Klein, com 
seus experimentos com tecidos e formas por meio de combinações esculpidas de seda e 
angorá. É que, simplesmente, eles não têm mais condições de moldar o discurso. Há muitas 
outras vozes que podem articular pontos de vista alternativos e convincentes. 
 
Há, por exemplo, as hábeis marcas de rua, queridinhas do varejo, graças à eficiência em 
termos de custos para determinar preço: Rag & Bone, especialista em moda underground; 
Alexander Wang, que casou o atlético com o "disco"; e Helmut Lang, a marca que transformou 
a calça justa esportiva (juntando-se a eles há um novo nome, Carlos Campos, um estilista 
hondurenho que também se especializa em costura esculpida). 
 
Já ouviram falar de Sophie Theallet? Ela faz um vestido chemise cheio de "je ne sais quoi" (não 
sei o quê, em francês) e Michelle Obama usou um. E de Juan-Carlos Obando? Seus vestidos 
microplissados parecem obras de arte abstrata. Cada um dos estilistas ainda obscuros tem fãs 
e muitos de seus defensores trabalham na "Vogue". 
 
A seguir, vêm os cortejadores da sociedade, como Oscar de la Renta, que mostraram uma 
magistral coleção de ternos para usar de dia e uma moda noturna, elegantemente 
desordenada; Carolina Herrera, que escorregou um pouco com seus shorts para a noite, mas 
se sobressaiu com os ternos diurnos; e Isaac Mizrahi, que exagerou tudo, com lantejoulas e 
pregas. 
 
Há uma geração mais nova, que inclui Jason Wu, com seus vestidos de baile de formatura em 
forma de bolha, cobertos com plumas; Thakoon, que deu um raro passo em falso com vestidos 
de derivação excessivamente floral (pensem em Balenciaga, há algumas temporadas); Zac 
Posen, que chegou cheio de clichês pop, e Peter Som, com tecidos de lã de duas cores, cheios 
de faíscas e bonitas estampas. 
 
A quebra e fragmentação da audiência e dos gostos tornaram-se a norma. No fim das contas, 
os desfiles mais poderosos foram os que tiveram a coragem de suas próprias idiossincrasias: 
Proenza Schouler, com seus pequenos vestidos, com estampas quase animalescas, saturadas 
de cor, terminou nas alturas com cerdas de lantejoulas metálicas. As roupas de Rodarte foram 
extraordinárias e impossíveis de analisar: combinações selvagens de lãs especiais, couro, 
seda, renda, lantejoulas, contas e gaze de algodão que pareciam ao mesmo tempo 
elementares e elegantes. 
 



O Metropolitan Museum recentemente anunciou que sua exibição arrasadora de verão a ser 
inaugurada com a festa do ano, em maio - será chamada de "American Woman: A Celebration 
of Fashion´s Role in Defining the Modern Woman" (algo como, mulher americana: uma 
celebração do papel da moda na definição da mulher moderna, em inglês). O problema é que, 
a julgar pelas diferentes ideias em exibição na semana passada, quem pode saber o que isso 
significa? Trata-se da (para emprestar um termo de Obama, que o pegou de Ted Kennedy) 
"personalidade do país". Quando soubermos o que é isso, saberemos que roupas ela usa.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 set. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B5. 


