
Nos bastidores dos desfiles de Paris, a era do culto a celebridades acabou 
 
Talvez seja o efeito da recessão, talvez seja simplesmente um caso de "fadiga de Hollywood". 
Não importa o motivo. O fato é que compradores e estilistas que participam da semana de 
moda de Paris estão declarando o fim do culto às celebridades.  
 
Nos bastidores dos desfiles, a conversa não se faz mais em torno de musas cheias de brilho 
como a atriz Lindsay Lohan, mas sobre acessórios clássicos, inspirações buscadas nos arquivos 
(das grifes) e peças que possam durar por muito tempo no guarda-roupa - tudo isso para 
tentar atrair compradores exigentes, em meio a sinais de uma leve recuperação nos gastos.  
 
"Eu acho que estamos nos afastando (do fator 'estrela'). É mais a respeito do produto do que 
do endosso de uma celebridade", diz Sebastian Manes, diretor de accessórios da varejista 
americana Selfridges & Co. "Eu acho que era verdade no começou do século, mas agora 
estamos indo atrás de valores."  
 
Estrelas populares e atores ainda ocupavam as primeiras fileiras no desfile de Stella 
McCartney, na segunda-feira, mas os holofotes mostravam blazers de corte masculino e tricôs 
suaves, que mulheres normais podem realmente gostar de usar.  
 
"Para mim, McCartney foi o 'uau' em Paris,", afirma Stephanie Solomon, diretora de moda da 
Bloomingdale´s, varejista de Nova York. "Ela reduziu-se ao que sabe fazer melhor." A força de 
McCartney´s pode ser vista em jaquetas acolchoadas e casacos acinturados, vestidos listados 
na forma de um "A" e para a noite, vestidos em tons laranja e fúcsia, com as costas de fora e 
rendas que lembravam uma tatuagem de hena.  
 
"Esta coleção é uma resposta ao 'vamos em frente', e, você sabe, realmente tratando do que 
as mulheres vão precisar no futuro para que se sintam melhor em relação a elas mesmas", 
afirmou McCartney depois do desfile terminado.  
 
A grife Emanuel Ungaro apostou pesadamente no "fator estrela" quando contratou a atriz 
americana Lindsay Lohan como consultora no ano passado, mas a coleção que resultou dessa 
parceria vendeu menos do que o esperado. No desfile de outono/inverno na segunda-feira, a 
estilista Estrella Archs tratou de falar o máximo possível sobre os arquivos da Ungaro, e o 
mínimo possível sobre a curta colaboração de Lohan.  
 
Vestidos estampados com bolinhas foram acompanhados de sapatos e acessórios cor de rosa - 
um tema não muito outonal, mas mais usável do que os minivestidos de Lohan, que 
mostravam uma parte do bumbum. 
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