
Estilista ganha o mundo fashion com o folclórico russo 
Ksénia Galúshko 

 
 
Tendências Aos 23 anos, Akhmadúllina conquistou diversos prêmios importantes 
 
Mesmo diante de um cenário de pós-crise econômica e de uma indústria da moda ainda 
subdesenvolvida, uma bem-sucedida e jovem estilista mostra que é possível fazer sucesso no 
mundo fashion da Rússia 
 
Enquanto Christian Lacroix e outros grandes nomes da alta costura afundavam no turbilhão 
financeiro que atingiu em cheio o mercado da moda no ano passado, a russa Aléna 
Akhmadúllina, 31 anos, conseguiu manter os fãs do seu estilo elegante, clássico e atemporal e 
consolidou-se como uma das jovens estilistas mais bem-sucedidas do país. 
 
"A indústria da moda russa teve um desenvolvimento lento por causa da falta de investimentos 
no setor. Os investimentos neste setor estão apenas começando. E, com a crise, as pessoas 
reduziram o consumo de artigos de luxo, decidiram levar uma vida mais modesta por algum 
tempo", analisou ela, em entrevista ao Rússia Hoje, por telefone. "Mas, agora, com o fim da 
recessão, os níveis de consumo na indústria da moda estão voltando ao normal", acrescentou. 
Para muitos, Aléna Akhmadúllina, que criou sua primeira coleção quando ainda era aluna da 
Universidade de Tecnologia e Design de São Petersburgo, teve um papel fundamental na 
transformação da imagem da moda russa no Ocidente. mm Aos 23 anos, ela já mm tinha 
conquistado os principais prêmios para jovens costureiros, inclusive o "Smirnoff International" 
e o "Vestido do Ano 2000". Neste último, ela venceu com o vestido "O Dragão", que era 
estampado nas costas com a crista do ser mitológico e na frente com patas do dragão. Em 
2005, sua coleção de prêt-à-porter causou furor na Semana da Moda de Paris por conta de 
uma releitura do tradicional "estilo russo". Ao som de músicas tradicionais e folclóricas de 
interpretação techno, modelos percorreram a passarela vestidas com máscaras de animais, 
saias de pois em seda, agasalhos estampados com desenhos de lobos e corujas, lenços russos, 
pompons de lã e grandes bolsas de couro. Atualmente, ao representar a Rússia em premiações 
como a"Mittel-moda','na Itália, e o"Gwand fashion Concepts" na Suíça, ou ao vestir 
personagens do cinema, como o interpretado por Angelina Jolie no filme "O Procurado", de 
Timur Bekmambétov, Akhmadúllina faz questão de manter o estilo inspirado no folclore 
nacional. "O talento do estilista não é suficiente no nosso ramo. Um empresário esperto 
precisa estar sempre cuidando da marca para ter sucesso'' afirmou ela, que em 2009 teve o 
trabalho reconhecido e citado na versão francesa do livro "100 Novos Designers de Moda", de 
Hywel Davies. A estilista não só passou imune à crise como se prepara para ganhar novos 
mercados. No fim do ano passado, ela inaugurou sua primeira loja na capital russa e agora 
planeja abrir mais uma filial da marca Aléna AJihmadúllina em Grózni, a capital da Chechênia, 
que, segundo ela, deve se especializar em roupas e acessórios voltados para o estilo 
tradicional das mulheres daquele país. Já na Rússia, entre as clientes mais leais da estilista, 
estão Aléna Dolétskaia, editora da Vogue nacional, Dasha Shúkova, namorada do bilionário 
Roman Abramóvich, dono do Chelsea, e muitas socialites russas. 
 



Butiques como Dantone-DAAD, de Milão, Espace Mirage, de Mônaco, e Gaia, de Los Angeles, 
também fazem parte do seu rol de clientes. 
 

 
 
A moda invade Moscou 
Ilya Loktiushin  
 
Novos talentos da alta costura, estrelas da moda russa e visitantes internacionais chegam a 
Moscou para apresentar entre os dias 1 e 6 de abril as principais tendências da temporada 
outono-inverno 2010/11 durante a vigésima edição da Russian Fashion Week (RFW) Nesta 
edição, os maiores estilistas do cenário pós-soviético Slava Zaitsev, Parfi onova, Elena 
Makashova, St. Bessarion, Julia Nikolaeva, Tegin, Birykov, Poustovit e Masha Kravtsova vão 
dividir as passarelas com profi ssionais da Itália, da Croácia e do Sri Lanka. 
 
O Russian Fashion Week vai celebrar ainda o dia britânico do evento, com as grifes Clare 
Lopeman, OsmanYousefzada, Eley Kishimoto e PPQ exibindo suas coleções e discutindo com os 
participantes aspectos da indústria da moda. Outra novidade é que, pela primeira vez, 
estilistas conceituados vão apresentar coleções feitas especialmente para as grandes grifes 
russas. 
 
Além da programação oficial, acontecem em torno do RFW diversos eventos que marcam as 
comemorações dos dez anos da semana de moda russa. 
 
No Museu Russo da Moda, será montada a exposição “Extending The Runway: Tatiana Sorokko 
Style”, que apresenta 80 vestidos e acessórios de alta costura tirados do guarda-roupa pessoal 
da primeira top model russa, que dá nome à mostra. Os modelos, de diversas épocas, formam 
uma retrospectiva da moda mundial desde a década de 20. 
 
Para quem gosta de cinema, haverá um festival, o “A Shaded View On Fashion Film”. E, no 
campo da literatura, a historiadora de moda e diretora do Fashion Institute of Technology, 
Valerie Steele, apresenta seu livro “O Espartilho” (The Corset: a cultural history), que desperta 
novos olhares para este acessório feminino. 
 



 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1 abr. 2010, Rússia Hoje, p. 4-5. 


