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John Galliano, o talentoso, mas
problemático estilista que foi de-
mitido da Dior por fazer declara-
ções antissemitas quando estava
bêbadoemumbar,vaiajulgamen-
to, segundo afirmou anteontem
um promotor público de Paris.

Galliano, cujos amigos disse-
ram que ele deixou a França
para começar uma reabilita-
ção, também divulgou um pedi-
do de desculpas por intermé-
dio de seu advogado de Lon-
dres anteontem: “Antissemi-
tismo e racismo não têm espa-
ço na nossa sociedade. Eu aber-
tamente peço desculpas pelo
meu comportamento ao cau-
sar qualquer tipo de ofensa”.

A promotoria pública infor-
mou que o julgamento pode
ocorrer entre
abril e junho e
que Galliano po-
deria ser conde-
nado a uma pena
de seis meses na
prisão, além de
pagar US$ 31 mil
em multas.

A lei francesa encara como cri-
me o ato de incitar ódio racial; o
estatuto foi usado no passado pa-
ra punir atitudes antissemitas.

O comunicado do estilista diz
o seguinte: “Eu proferi os insul-
tos verbais quando um indiví-
duo tentou me atingir com uma
cadeira por julgar diferente o
meu visual e minhas roupas”, du-
rante a discussão no bar na sema-
na passada, de acordo com a Reu-
ters. Ele também moveu uma
ação legal por difamação.

Galliano foi convencido por
colegas próximos e por amigos,
como as modelos Naomi Camp-
bell e Kate Moss, a aceitar o trata-

mento por seus problemas com
o álcool, sendo aconselhado a
permanecer anônimo e discre-
to por causa da situação delica-
da. O local do tratamento ainda
é desconhecido, mas é provável
que seu destino seja The Mea-
dows, uma instituição em Wic-
kenberg, no Arizona, onde El-
ton John e Donatella Versace
se trataram no passado.

Para a Dior, a multibilionária
marca, os problemas estão ape-
nas se multiplicando. O desfile
da coleção feminina do outono
de 2011 da Dior será apresenta-
do hoje, segundo um funcioná-
rio da empresa que pediu para
não ser identificado.

O futuro da grife de John Gal-
liano, que está afastado da Dior
e com problemas financeiros, é
complexo. Contando principal-
mente com licenças estabeleci-
das na última década, os executi-
vos terão de ver se aqueles par-

ceiros externos
ainda vão querer
ter seus nomes as-
sociados a um es-
tilista cujo nome
estámundialmen-
te manchado.

Porém,maisim-
portante para a

Dior, e para todo o futuro da alta-
costura, é o problema de encon-
trar um substituto para Galliano.
De um tsunami de ideias de esti-
listas britânicos duas vezes ao
ano na alta-costura e coleções
mais populares, equipes de mo-
da criaram uma montanha de co-
leções de meia estação e linhas
de acessórios. Sem liderança, a
casa da moda pode ficar vazia em
um curto período de tempo.

No passado, os pais da Dior,
LVMH Moët Hennessy Louis
Vuitton, e seu fundador e chefe
executivo, Bernard Arnault,
tenderam a trocar executivos e
estilistas de uma marca para a

outra. Galliano mesmo come-
çou seu reinado na LVMH, na
Givenchy, em 1995, antes de
mudar para a Dior no ano se-
guinte. Então é natural que o
nome de Ricardo Tisci, nasci-
do na Itália, treinado na Ingla-
terra e atual estilista da Given-

chy, seja considerado o substi-
tuto mais provável para a Dior.

Tisci, assim como Galliano,
foi aluno do Central Saint Mar-
tins College of Art and Design
de Londres e teve uma verda-
deira escalada na curva de
aprendizado em direção ao pi-

co da alta-costura da Given-
chy. Essa teoria se aplica a ou-
tras marcas da LVMH, como
Celine, Loewe e Louis Vuitton,
em uma espécie de carrossel.

Outras teorias sugerem que
uma estrela ascendente da moda
pode entrar na Dior e construir

uma história de sucesso – como
o crescimento da Lanvin pelo es-
tilista Alber Elbaz. Mas com em-
presas renomadas procurando
por novos talentos, mesmo com
a força da Dior, uma escolha rápi-
da pode não ser tão fácil. /
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H oje haverá o desfile de alta-costura da
Maison Dior. Paetês, tules, pratas e dia-
mantes,beleza,provocaçãoetriunfoga-
rantido, como acontece todos os anos.

Mas desta vez com uma inovação: o diretor de mo-
dada HauteCoutureDior, JohnGalliano, nãoesta-
rá presente. Ele foi suspenso pelo proprietário da
Dior, o poderoso Bernard Arnault, da LVMH, uma
das maiores fortunas da França, que ganha tonela-
das de dólares e de euros vendendo produtos de
alto luxo – vestuário, perfumes, joias...

Mas por que motivo Arnault terá afastado o seu
principal estilista, John Galliano, cujo simples no-
me provoca desmaios de suas belas e elegantes
clientes em Berlim, Londres ou no Rio de Janeiro?

John Galliano é um superdotado. Entre as fi-
guras extravagantes que compõem o pequeno
mundo dos criadores de moda, ele bate absoluta-
mente todos os concorrentes. O próprio Karl
Lagerfeld, com suas roupas do século 18, ou Jean-
Paul Gaultier e seu gosto pelos “pompons” dos
marujos, não passam de “coroinhas” perto de
Galliano. Vestido de toureiro ou de cosmonau-
ta, de Napoleão ou de ilusionista ou mesmo a
torso nu, ele é o personagem mais delirante dos
desfiles da alta-costura delirante, que ele ofere-
ce todos os anos à tribo dos esnobes.

Essas extravagâncias são apreciadas pelos
donos da LVMH. São elas que “vendem”. Mas
então, por que Galliano foi suspenso de repen-
te e talvez seja até demitido definitivamente?
É que ele exagerou na extravagância. Uma noi-
te, num bistrô da moda, La Perle, saturado de
bebida, teria insultado alguns clientes.

Houve dois incidentes. Ele chamou uma se-
nhora de “judia suja, feia, obscena”. Semanas
antes, atacara outra senhora. Um vídeo mostra a
cena: Galliano, em condições lamentáveis, usan-
do um chapeuzinho grotesco, berrando: “Adoro
Hitler. Pessoas como vocês deveriam ser elimi-

nadas. Seus pais, suas mães são uns putos debi-
loides”. A mulher perguntou se ele tinha algum
problema, e Galliano retrucou: “Você é tão feia
que não suporto olhar para a sua cara. Suas co-
xas e suas botas são nojentas. Suas sobrancelhas
são imundas, você é desprezível, não passa de
uma p..., qualquer um pode ver!”

Isso explica a violenta sanção adotada pela
LVMH: racismo e antissemitismo são inaceitá-
veis. Evidentemente, Galliano é considerado
um “gênio”, além de ser o responsável pela
fortuna e pela celebridade da Maison Dior.
Mas, com o racismo, ele exagerou. Em seus
delírios, John Galliano insultou também os
“putos desses bastardos asiáticos”. Ocorre
que entre as clientes de Dior há muitas senho-
ras de Hong Kong e de Xangai.

É preciso acrescentar ainda que, há alguns
meses, Galliano (de 50 anos), que baseou seu
sucesso certamente no talento, mas também
na excentricidade, teve um esgotamento e fi-
cou histérico. Ele bebia exageradamente, falava
coisas muito loucas. Parecia deprimido, triste.

Indubitavelmente, ficou muito abalado com
a morte de pessoas próximas a ele: há três me-

ses, seu companheiro, Steven Robinson, foi en-
contrado morto em sua casa. No ano passado,
um dos seus amigos, Alexander McQueen, anti-
go aluno, como Galliano, da prestigiosa Saint
Martin’s School de Alta-costura de Londres, se
suicidou. Sua estilista, Isabella Blow, também
se matou tomando herbicida.

Juan Carlos Antonio Galliano, o gênio nasci-
do em 28 de novembro de 1960, em Gibraltar,
de pai inglês, um jornalista que virou encana-
dor, e de uma espanhola louca por moda, fe-
chou-se em si mesmo. Sua aparência é a de um
pedinte. Na última briga no café La Perle, os
insultos começaram porque seus vizinhos de
mesa o tomaram por um vagabundo, um mise-
rável, e ele não gostou.

O que fará agora a LVMH? Confirmará a de-
missão do seu “gênio” ou o perdoará? Arnault
teme que a imagem do seu “império” fique com
menos brilho por uma suposta cumplicidade
com um homem culpado por um crime imper-
doável – o racismo. Na França, o xingamento
público de caráter racial é um crime passível de
uma pena de dez meses de prisão e de uma multa
no valor de € 22.500. / TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA
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Será o ocaso de um
gênio extravagante
e excêntrico?

Em 2010.
Agora, o
problema
para a Dior, e
para o
futuro da
alta-costura,
é encontrar
um substituto
para Galliano

CARNAVAL DE CLÁSSICOS
Abertura hoje, com Labirinto
de Paixões, de Pedro Almodó-
var. Cine Belas Artes. Rua da
Consolação, 2.423 , às 19 h

Jacques Tati. As Férias do
Sr. Hulot: o humor da solidão

Luiz Carlos Merten

No Belas Artes, que vai resistindo
– uma nova data de encerramen-
todas atividades estásendonego-
ciada –, o cinéfilo encontrará uma
atraente alternativa para a folia
docarnaval. Sob o título Carnaval
de Clássicos, o conjunto de salas
estará exibindo, à razão de um
por dia e sempre às 19 horas, uma
série de grandes filmes, de gran-
desdiretores. Oque une todos es-
ses os filmes é o sexo. Nada mais
de acordo. O carnaval, como todo
mundo sabe, é uma festa pagã.

A programação começa hoje
com Labirinto de Paixões, um (Pe-
dro) Almodóvar da primeira fa-
se, mais escrachado, e justamen-
te aquele em que o cineasta, pro-
pondo uma miscelânea de droga-
dos e filhos de ditadores, apare-
ce, ele próprio, vestido de mu-
lher, com direito a brincos e meia
arrastão. Labirinto é de 1982 e Al-
modóvar, em 1987, após o suces-
so internacional de Mulheres à
Beira de Um Ataque de Nervos, co-
meçou a mudar seu cinema.

O risco, para um ex-hippie
criado num internato de salesia-

nos, era se pasteurizar, mas Al-
modóvar não caiu nessa. Ele
amadureceu, sem perder o teor
de provocação, e hoje é reconhe-
cido como um dos maiores auto-
res do mundo. A programação
prossegue amanhã com outro
notório provocador, Pier Paolo
Pasolini, com o segundo episó-
dio de sua ‘trilogia da vida’. O
ótimo Contos de Canterbury ba-
seia-se em Chaucer e narra com
grande verve, embora de forma
irregular, diversas histórias.

Um estudante convence o do-
no da pensão que se aproxima

um dilúvio para poder passar a
noite com a mulher dele; um
idoso casa-se com uma jovem,
com os problemas daí decorren-

tes; um viajante divide a estra-
da com o próprio Diabo; o de-
mo mostra a um padre o que o
espera no inferno, etc. Será im-
possível não se divertir.

Domingo, será o dia de Wong
Kar-wai, com Felizes Juntos. Um
par de gays troca Hong Kong por
Buenos Aires, onde, como numa
letra de tango, a ligação chega ao
fim num clima de traição e acusa-
ções mútuas. Kar-wai, que fez

grandes filmes sobre ligações he-
teros (Amor à Flor da Pele), nun-
ca foi tão visceral. Além da trilha
com direito a Caetano Veloso, o
filme tem a mais bela e impactan-
te imagem filmada pelo cineasta
– quando um dos protagonistas
lava o chão do matadouro em
que trabalha, coberto de sangue.

Os demais títulos, a partir de
segunda-feira, não são menos
atraentes. O tempo em O Jan-
tar, de Ettore Scola; o humor
da solidão e da incomunicabili-
dade em as Férias do Sr. Hulot,
de Jacques Tati; e a revisão do
mito por Rainer Werner Fass-
binder em Lili Marlene. Até car-
navalescos vão querer partici-
par dessa festa do cinema.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 mar. 2011, Caderno2, p. D6.




