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“Onde estão os pontos de extra-
ção do pré-sal?” Sempre pen-
sando no futuro, Pierre Cardin
chegou domingo a São Paulo
vindo de Paris e esta foi a pri-
meira pergunta que fez a Paulo
Matias, diretor de suas opera-
ções no Brasil. Matias buscou
Cardin no aeroporto e o levou
para o hotel Hyatt, onde o esti-
lista de 88 anos idade e mais de
60 de moda fica hospedado até
sábado. “Ele chegou cheio de
energia. Impressionante!”, ob-
serva Matias. Nesta semana,
Cardin abre uma mostra retros-
pectiva de seu trabalho no sho-
pping Iguatemi, faz palestra na
sexta-feira e participa de um
desfile com 160 novos looks, o
mesmo que aconteceu em se-
tembro, em Paris.

Hoje, em entrevista coletiva,
vai anunciar o início das obras
do prédio ecológico Palais Lu-
mière, em Veneza. O complexo
multiúso, desenhado pelo pró-
prio Cardin, tem em sua estru-
tura uma torre de 240 metros de
altura. Une residências, lojas,
museu, escola de moda e deverá
ficar pronto em 2015. Veneza é
familiar para o italiano Cardin,
que nasceu ali perto em 1922 e
aos dois anos mudou com a fa-
mília de agricultores para a

França. Ele queria ser ator mas
desde pequeno já desenhava
roupas para bonecas. Revolu-
cionário, mais do que traduzir o
futurismo em roupas, Cardin
ajudou a mudar a maneira como
a indústria da moda funciona.

Foi um dos primeiros nomes
da alta-costura francesa a lan-
çar uma linha de prêt-à-porter
— em 1959, na loja de departa-
mento Printemps, o que lhe
custou a expulsão do sindicato
de alta-costura. Também foi o
primeiro a trabalhar com licen-
ciamentos e a produzir em
massa na China (desde 1979).
“O verdadeiro sucesso não é
medido pelo privilégio, mas
pela popularidade”, costuma
repetir em entrevistas.

Cardin foi assistente de
Christian Dior e, a partir de
1954, com o sucesso do Bubble
Dress, abriu loja própria. Em
carreira solo, criou um império
que produz roupas, relógios,
óculos, móveis. Ele tem restau-
rantes, teatro, museu, palácio e
castelo. Até mesmo água, comi-
da e cigarros, tem sua assinatu-
ra. “Cardin é dono de tantas coi-
sas que sempre diz, com orgu-
lho, que é auto-suficiente. Se
quisesse não precisaria consu-
mir nada de outras marcas”, diz
Jean-Pascal Hesse, diretor de
comunicação do grupo Cardin,
que também está no Brasil. ■

Aos 88, Pierre Cardin
festeja no Brasil
60 anos de moda
Grife terá desfile e exposição no país; estilista anuncia
hoje o início das obras de complexo multiuso em Veneza

LINGERIE

Coleção Jean Paul Gaultier chega a La
Perla, que tem nova loja no Cidade Jardim
A grife italiana inaugurou flagship store no Shopping Cidade Jardim,
onde vende a coleção especial Createur, de Jean Paul Gautier, com preços
a partir de R$ 1698. O projeto da loja foi desenvolvido pelos arquitetos da
empresa italiana seguindo os mesmos preceitos das lojas da Ásia. Durante
a inauguração em São Paulo, a coleção foi apresentada com vitrines vivas
e modelos reais como foi feito em Milão e em Nova York no mês passado.
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RETROSPECTIVA PIERRE CARDIN NO BRASIL

Homenagem custou
R$ 2,2 milhões

Exposição abre na
sexta, no Iguatemi

A idéia de trazer Cardin ao Brasil
foi de Kalina Bourgeois. Há dois
anos trabalhando no projeto,
Kalina, que tem a empresa Urban
Jungle Art, se uniu a Mix Brand
Experience. O patrocionador
master é o HSBC Bank Brasil.

Pierre Cardin - Criando Moda
Revolucionando Costumes
acontece de 29 de abril a 29 de
maio no shopping Iguatemi, com
curadoria de Denise Mattar. Fotos,
croquis, acessórios e 70 looks
refazem a trajetória do estilista.
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Desfile mostra
criações recentes

Hoje à noite, 160 novas roupas
femininas e masculinas criadas
por Pierre Cardin para o verão
2011 vão ser desfiladas no
Iguatemi para convidados. No
total, 120 pessoas trabalham nas
homenagens a Cardin no Brasil.
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Pierre Cardin
criou um império
que produz roupas,
relógios, óculos e
móveis e conta com
restaurantes, teatro e
museu, entre outros
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BENEFICENTE

Felipe Diniz recebe Jennifer Hudson e Claire
Danes em jantar beneficente da amFar
Desde que foi criada, em 1985, a fundação internacional amfAR, investiu
cerca de U$325 milhões em seus programas de pesquisa da cura da Aids.
Nesta quinta-feira, pela primeira vez no Brasil, o arquiteto Felipe Diniz,
recebe 300 convidados em jantar em prol da amFar com leião
de peças de Reinaldo Lourenço e Jack Vartanian. Participam da
festa as atrizes hollywoodianas Claire Danes e Jennifer Hudson.

ESTALEIRO

Sessa Marine vai sediar no Brasil
a sua primeira fábrica internacional
A empresa italiana, que faturou € 48 milhões em 2010 com a produção
de 450 lanchas e iates, implantará a nova fábrica em parceria com
a catarinense Intech Boating. O investimento é de aproximadamente
R$ 10 milhões no município de Palhoça, na Grande Florianópolis.
No Brasil, a principio serão produzidos modelos da linha Cruiser e Key
Largo entre 27 e 36 pés que custam entre R$ 160 mil e R$ 1,2 milhão.
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ANÁLISE PIERRE CARDIN

Homens
sustentam
business
Assim como Paco Rabanne e
André Courrèges, Pierre Car-
din, escreveu seu nome na his-
tória ao colocar o futuro na
moda. Diferente dos outros
dois estilistas, Cardin cons-
truiu um império. Ainda hoje,
mais de 60 anos após iniciar
carreira solo, Cardin cuida
pessoalmente de mil licencia-
mentos em mais de cem países.
No Brasil, são 15 contratos com
dez empresas que produzem
óculos, calçados, carteiras,
gravatas, malharia e, claro,
jeans, o carro chefe da marca
no país desde os anos 1980,
quando Andre Brett, então
dono da Vila Romana, conven-
ceu Cardin a entrar no seg-
mento. Hoje, eles custam a
partir de R$ 80 e são vendidos
em multimarcas voltadas para
a classe média.

Poucas peças de Cardin no
Brasil são produzidas fora do
país. E, apesar da moda do mo-
mento ver uma retomada do vi-
sual da década de 60 no guarda-
roupa feminino, quem segura o
business de Cardin no mundo
inteiro são os homens. “A iden-
tidade masculina com os pro-
dutos Cardin é muito grande”,
diz Paulo Matias, diretor da
Pierre Cardin no país. No Brasil,
Cardin só vende itens masculi-
nos. “Para o próximo ano vamos
trazer algumas peças femininas
e também estamos melhorando
a qualidade para reposicionar a
marca para um público mais se-
letivo”, diz Matias.

A relação de sucesso de Car-
din com o público masculino
tem explicação: foi ele o primei-
ro a colocar homens na passare-
la, em um desfile em Paris nos
anos 50. Também é dele o pri-
meiro terninho minimalista e
jovem, modelo cilindro, consa-
grado em 1964 pelos Beatles.

Tanto no masculino como no
feminino, Cardin, arquiteto de
formação, se preocupa mais com
as formas geométricas do que
com as formas humanas. Quando
o assunto é tecido, Cardin tem o
látex e o vinil entre seus favoritos.
São tecidos derivados de petró-
leo. Não a toa, Cardin chegou ao
Brasil querendo saber mais sobre
as explorações do pré-sal. Quem
sabe, pensando em algum novo
material do futuro. ■

1 Vestidos geométricos,
marca registrada
de Cardin, em 1969;
2 o estilista Pierre
Cardin, que faz
60 anos de carreira;
3 túnicas de jersei
e calças com bainhas
com ‘rodas’, de 1971;
4 Os Beatles, em 1964
com os ternos justos
e sem lapela, modelo
chamado de ‘cilindro’;
5 maquete do Palais
Lumière, que será construído
até 2015, em Veneza
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  26 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 30-31.




