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Depois de quase três semanas,
um dos cargos mais altos da
moda ganhou um novo ocupan-
te. Mesmo sem confirmação
oficial por parte da LVMH (Moët
Hennessy Louis Vuitton), grupo
que detém a marca Christian
Dior, o mercado já dá como cer-
ta a substituição do inglês John
Galliano, 50 anos, estilista da
Dior nos últimos 14 anos, pelo
italiano Riccardo Tisci, 37 anos.

Tisci já trabalha na LVMH
desde 2005, cuidando das linhas
femininas e masculina da Gi-
venchy, e ganhou fama por dar
um ar contemporâneo à marca
e, ao mesmo tempo, aumentar a
base de clientes de alta-costura.
Antes da Dior, Galliano foi o pri-
meiro estilista da Givenchy —
substituindo, nos anos 90, o
fundador, Hubert de Givenchy.
Tanto Galliano como Tisci estu-
daram na escola de moda Cen-
tral Saint Martins, em Londres.
No final de fevereiro, Galliano foi
demitido da Dior sob acusações
de racismo e antissemitismo.

Dior em ascensão
Riccardo Tisci faz uma moda
menos colorida e frágil que as
criações exuberantes de Gallia-
no. Sua função no novo cargo é
trazer mais jovialidade à grife
fundada em 1947 pelo francês
Christian Dior. “Tisci é um óti-
mo alfaiate e, o que é funda-
mental, tudo indica ele terá Ca-
rine Roitfeld ao seu lado. Ela é
boa image maker e eles juntos
vão atualizar a Dior,” diz a em-
presária Costanza Pascolato, em
referencia à ex-diretora da Vo-
gue francesa, cotada para assu-
mir a direção artística da Dior.

Com mais de 80 mil funcio-
nários no mundo todo e 200
pontos de vendas, na gestão
Galliano, a Dior teve crescimen-
to vigoroso, com média de
12,4% ao ano. Faturou R$ 294
milhões em 1994 e R$ 1,91 bi-

lhão em 2010. Primeira marca
adquirida por Bernard Arnault,
no início da formação do maior
conglomerado de marcas de
luxo do mundo, a Dior foi a base
e deu o tom dos negócios do que
é hoje a LVMH.

Sidney Toledano, um dos
principais executivos da LVMH,
é o presidente da Dior. Coube a
ele abrir o último desfile na se-
mana de prêt-à-porter em Pa-
ris, com um discurso que elo-
giou o talento de Galliano mas
condenou sua atitude. “A famí-
lia de Christian Dior foi devas-
tada pelo nazismo”, disse Tole-
dano. No final do desfile, em vez
da entrada apoteótica de Gallia-
no, todos os assistentes de cos-
tura da marca se posicionaram
na boca de cena vestidos como
trabalham, de jaleco branco. A
mensagem estava clara, a Dior é
maior que uma pessoa.

Um video que circulou pela
internet mostra Galliano bêba-
do em um bar em Paris, insul-
tando uma mulher na mesa ao
lado. Apesar de condenável, a
atitude do estilista pode não ter
sido a única razão para sua de-
missão. Em janeiro deste ano,
semanas antes do escândalo,
durante os desfiles de alta-cos-
tura, circulavam pelos bastido-
res boatos de que ele não traba-
lhava mais como antes e que a
LVMH procurava uma maneira
simpática de demiti-lo. Um
dos mais brilhantes estilistas
de todos os tempos, ele trouxe
respeito e ajudou a tirar a Dior
do limbo nos anos 90, quando a
marca era licenciada no mundo
todo. Mas nas últimas coleções,
faltava impacto e acessórios
que virassem hit.

Brasil
Em dezembro, a diretora da
Dior Brasil, Rosângela Lyra,
afirmou que nos últimos três
anos a marca cresceu 15% ao
ano no Brasil. “Os preços próxi-
mos aos praticados no exterior
ajudam”, afirma ela. ■

JOIAS

Ícone de estilo, Giovanna Bataglia inspira
nova coleção de joias de Carla Amorim
A editora da Vogue Itália e um ícone internacional de estilo, Giovanna
Bataglia, é a musa inspiradora da nova coleção de joias de Carla Amorim.
Giovanna vem ao Brasil no final de março para o lançamento das peças,
todas inspiradas na influência da Itália no design brasileiro. Ouro amarelo,
branco, negro e rosa e gemas como pérolas, diamantes negros e brancos,
são destaque na nova linha que tem média de preço de R$ 8 mil.

Divulgação

Dior troca de
estilista e tenta
rejuvenescer marca
Após demissão de John Galliano, Riccardo Tisci deve assumir o
cargo de estilista; grife abrirá a segunda loja no Brasil em 2012
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DATAS MARCANTES DA GRIFE DIOR

1946
Aos 41 anos, o estilista 
Christian Dior, que já havia 
trabalhado com Lucien 
Lelong, encontra
o empresário têxtil Marcel 
Boussac, que procurava
um modelista. A Maison 
Christian Dior é aberta

1947
Fez seu primeiro desfile
com vestidos de luxo extremo 
que tinham até 40 metros
de tecido. A cintura finíssima 
valorizava as formas 
femininas. A coleção ganhou
o nome de “New Look” e,
na moda, marcou o fim da 
Segunda Guerra

1949
Precursor em 
licenciamentos, em 1949, 
Dior firmou dois contratos 
com fabricantes nos 
Estados Unidos para as 
linhas de meias femininas
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O estilista
Riccardo Tisci
é próximo do
Brasil e amigo
de Lea T.,
modelo
transsexual
brasileira

Marcela Farrás
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ESPORTE

Fila inaugura primeira loja-conceito
da América Latina na Oscar Freire
A Fila Store ficará no “quadrado esportivo” da rua Oscar Freire,
em São Paulo, com 150 metros quadrados de área construída.
A loja foi inspirada na história da grife italiana e contará com
dois ambientes, um voltado para a linha de esporte–performance,
e o outro ambiente será voltado para a coleção casual. Ainda
em 2011, a marca lançará outra grande loja em Buenos Aires.

EXPOSIÇÃO

O futurístico Pierre Cardin, 88 anos, vem
a São Paulo para mostra sobre sua história
Nos anos 60, ele criou a moda espacial e, em 1979 foi o primeiro a produzir
na China. Há 61 anos, Pierre Cardin deixou o trabalho na maison Dior
para abrir marca própria, que hoje tem mais de 800 produtos licenciados,
de óculos a bicicletas. Em 28 de abril o shopping Iguatemi abre a mostra
“Pierre Cardin — Criando Moda Revolucionando Costumes”, com patrocínio
das Havaianas, Shopping Iguatemi e Oi. Cardin confirmou presença.

Divulgação

1 No final do
desfile Dior
inverno 2012, em
vez do estilista
John Galliano,
entram na
passarela todos
os costureiros
da marca
2 Christian Dior,
nos anos 50,
posa entre
modelos usando
seus vestidos
de cintura
ultra afunilada
3 John Galliano,
no desfile do
verão 2009,
rodeado por top
models, entre elas
Gisele Bündchen
4 Look do
inverno 2012
da Givenchy,
última coleção
de Riccardo Tisci,
agora promovido
a estilista da Dior
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1957
Morre em outubro.
Em dez anos, foram
100 mil vestidos vendidos. 
Yves Saint-Laurent 
assume a criação.
Em 1960, Marc Bohan 
entra no lugar de YSL.
Em 1967, é lançada a linha 
de prêt–à–porter

1985
Bernard Arnault compra 
a Christian Dior e 
começa a formação
do maior conglomerado 
de luxo do mundo, o 
LVMH (Louis Vuitton – 
Moët Hennessy), que 
hoje tem mais de 60 
marcas de prestígio

1989
O italiano Gianfranco 
Ferré torna-se o criador 
das coleções femininas
da Dior, é substituído
em 1996 pelo inglês John 
Galliano, que lança sua 
primeira coleção na   
alta-costura, verão 1997

1999
Abertura da primeira 
loja no Brasil, em São 
Paulo, na rua Haddock 
Lobo, nos Jardins.
Além da tradição
no mercado do luxo,
a marca ganha 
consumidoras jovens

2011
Em fevereiro de 2011, vídeo 
com o estilista fazendo 
declarações antissemitas é 
divulgado. Ele é demitido 
depois de 14 anos no cargo, 
Riccardo Tisci deve 
substituí-lo

Moda reflete
futuro negro
para a Europa
Aos 20, Pedro Lourenço
investiga como revelar o corpo
em seu terceiro desfile em Paris

Desfiles de moda são a drama-
tização da rua. O que acontece
no dia a dia é exposto com len-
tes de aumento gigantes nas
passarelas. Moda é política
mesmo quando a intenção é dar
apenas produtos de luxo aos
consumidores. Um dos maiores
costureiros da história, Chris-
tian Dior, aos 41 anos, em 1947,
estreou sua marca própria com
um modelo de vestido que pri-
vilegia a feminilidade reprodu-
tora. Cintura superafunilada,
saias volumosas, a roupa pro-
vocou polêmica mas ajudou a
tirar a poeira da Segunda Guer-
ra Mundial e fazer o mundo se
animar de novo.

Nesta estação, o drama de vá-
rios estilistas reflete a realidade
econômica e social do mundo
hoje. Desde 2008, quando a re-
cessão abateu a Europa e os EUA,
as vendas caíram e as pressões
nas grandes casas de luxo subi-
ram. Tendo que criar cada vez
mais e sempre surpreender com
originalidade e beleza em um
mercado cada vez mais globali-

zado e competitivo, os estilistas,
nesta estação, sentiram na pele a
crise. O caso de John Galliano é o
mais constrangedor, mas não é o
único. Ano passado, Alexander
McQueen, tirou a própria vida. E
no início do mês, Christophe
Decarnin, que desde 2005 tra-
balha com sucesso na revitali-
zação da Balmain, foi internado
com depressão e, cansado, não
apareceu para agradecer os
aplausos no final de seu mais
recente desfile.

A moda que vem da passarela
de Paris também não acena com
muito otimismo. O incansável
Karl Lagerfeld, da Chanel, criou
um cenário de cinza e fumaça,
fazendo as modelos saírem de
uma embalagem da marca e an-
darem por uma solitária e longa
passarela. Nas roupas, tchau aos
lacinhos e oi aos coturnos pesa-
dos. Assim como aconteceu nos
desfiles do Brasil, o escuro, o ne-
gro, o pesado prevalece - com
raras exceções, como a coleção
do jovem Pedro Lourenço, brasi-
leiro de 20 anos, que fez nesta es-
tação seu terceiro desfile em Pa-
ris, com uma coleção que inves-
tiga o novo sexy. E assim ganhou
a crítica internacional. ■ A.F.
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Vestido
geométrico em

camadas, no
inverno 2012, de
Pedro Lourenço

AFPFotos: Francois Guillot/AFP

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 24-25.
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