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A nova coleção Primavera-Verão 2010 do estilista russo Sláva Záitsev ganhou um nome que 
reflete bem o momento atual da moda no país: “Apesar de”. “Uma época de crise não é o 
momento de desistir”, explicou ele, antes de fechar os desfiles da Semana de Moda russa 
deste ano. 
 
Num dia de outono de 1962, uma coleção de roupas para trabalhadoras agrícolas foi 
apresentada em uma fábrica de confecções não muito longe de Moscou. As luzes se apagaram 
e algo incrível aconteceu. A passarela foi tomada por modelos com casacos acolchoados em 
cores brilhantes, saias leves, confeccionadas com lenços floridos, e botas de feltro decoradas 
com bordados e fitas. 
 
Eram roupas maravilhosas e muito corajosas, mas absolutamente impensáveis para as 
trabalhadoras soviéticas. Viachesláv Záitsev, um jovem que acabava de se formar no Instituto 
Têxtil de Moscou, era o responsável pela coleção. 
 
Fada madrinha  
 



Passado o choque, Záitsev recebeu um puxão de orelhas e foi rapidamente demitido. Seria o 
fim de uma carreira, não fosse uma “boa fada madrinha”, a correspondente em Moscou da 
conceituada revista francesa Paris Match, que dedicou seis páginas ao desfile, aparentemente 
malsucedido, com o título: “Agora Moscou tem seu próprio estilista”. 
 
Cinco anos depois, Záitsev já ganhava o Grande Prêmio em um concurso internacional para 
estilistas de moda em Moscou, com um vestido que ele batizou de "Rússia", e conquistava a 
fama. A imprensa ocidental passou a chamá-lo de "Dior Vermelho". 
 
Na época, o diretor de criação da Dior e o costureiro Pierre Cardin tinham acabado de chegar a 
Moscou e quiseram conhecer o expoente estilista. Záitsev, que emprestou um casaco de 
camurça para o encontro, lembra que ficou maravilhado com a quantidade de materiais e 
acessórios que os dois haviam trazido da Europa. Nos tempos do regime soviético, os 
costureiros sofriam com a escassez crônica de produtos. 
 
E foi exatamente para disfarçar essa falta que Záitsev inventou o Teatro da Moda, que 
substituía o desfile comum por performances teatrais. “O teatro me ajudou a esconder a falta 
de sapatos e meias adequados e de tudo de que mais precisávamos”, conta. 
 
Algum tempo depois, Záitsev foi trabalhar na Casa de Moda, na badalada rua do centro da 
capital Kuznétski Most, conhecida pelas lojas de grife. Na época, para assistir a um dos seus 
desfiles, era preciso trabalhar numa embaixada estrangeira ou pertencer à elite soviética. 
 
“A Casa da Moda existia na União Soviética unicamente para exibição. Eu não conseguia 
entender por que deveria criar apenas quatro figurinos por mês quando meu potencial era 
consideravelmente maior. A única resposta que pude encontrar foi que não era interessante 
para o governo que as pessoas se vestissem com um estilo pessoal”, analisa hoje Záitsev. 
 
Suas coleções foram levadas para o exterior, com o símbolo do potencial dos estilistas 
soviéticos, mas o próprio Záitsev não podia sair do país. As autoridades, ao que tudo indica, 
temiam que ele decidisse desertar. 
 
Não sem motivo. Depois de um desfile nos Estados Unidos, uma companhia americana chegou 
a propor a abertura de uma série de lojas para ele em todo o mundo, mas os burocratas 
soviéticos prontamente recusaram a oferta. 
 
A impressão que a moda de Záitsev causava em europeus e americanos pode ser resumida em 
um episódio. No final da década de 1980, uma amiga minha conseguiu um estágio numa 
publicação americana. Para o primeiro dia de trabalho, ela escolheu um surpreendente 
conjunto preto de Záitsev, composto de casaco de corte ajustado e minissaia. 
 
“Não sei o que eles estavam esperando algum uniforme em estilo soviético, sem graça– mas 
quando apareci, foi como a explosão de uma bomba”, ela lembra. 
 
As colegas quiseram saber o nome do costureiro. 
 
Moda e poder  
 
Záitsev nunca quis trabalhar exclusivamente para a elite. Nunca se deu muito bem com o líder 
soviético da época, Leonid Bréjnev, nem com Raísa Gorbacheva, esposa de Mikhail Gorbachev.  
 
 
Mesmo assim, a primeira-dama espalhou que comprava suas roupas com ele. Certo dia, eles 
se encontraram. 
 
Ele perguntou por que ela fazia isto. “Quer dizer que você não gosta?”, disse ela surpresa. 
 
“Gostaria, se fosse verdade”, respondeu o costureiro. 
 



Apesar da pouca proximidade com o Kremlin, Záitsev vestiu todas as atrizes mais lindas da 
União Soviética e foi o primeiro estilista a se interessar pelos trajes usados na patinação 
artística assinou, por exemplo, os modelos usados por Natalia Bestemiánova e Andrei Búkin 
quando interpretaram suas fogosas 
“Danças Polovtsianas”. 
 
Hoje, no entanto, ele é um artista que 
vende para um grupo seleto. 
 
Isto por que para vestir as confecções de 
Záitsev é preciso ter um sentido 
extremamente refi nado de liberdade 
interior, assim como ele. Aos 71 anos, o 
estilista ainda produz duas coleções ao ano 
e apresenta um conhecido show de 
televisão. Também criou um Laboratório 
de Moda onde ensina jovens costureiros. 
 
O segredo da longevidade de Záitsev é 
simples. “Amo a vida. Procuro sempre 
sorrir. Quando era criança, as pessoas me 
chamavam Raio de sol. Mesmo quando me 
sinto abatido, vou para o espelho e digo a 
mim mesmo: Vamos lá, Raio de sol, 
ânimo!”, explicou.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1 abr. 2010, Rússia Hoje, p. 4-5. 


