
Moda belga alimenta discussão sobre globalização e o novo luxo 
Vanessa Barone  
 

 
A roupa do belga Walter Van Beirendonck ganha mostra no MoMu, em Antuérpia 
 
O MoMu, o museu de moda ligado à Real Academia de Artes de Antuérpia (Bélgica), prepara a 
primeira grande retrospectiva do trabalho de Walter Van Beirendonck, um dos estilistas 
responsáveis por colocar a Bélgica no circuito da moda mundial, a partir dos anos 90. Oriundo 
do Grupo dos Seis - do qual também fazem parte Dirk Van Saene, Dries Van Noten, Dirk 
Bikkembergs, Ann Demeulemeester e Marina Yee - Walter é considerado um pensador, muito 
mais do que um criador de roupas. O timming da mostra parece perfeito. Falar de moda belga 
é abrir uma porta no frívolo mundo fashion para falar de internet, globalização e qual é a cara 
do novo luxo.  
 
"Ele sempre teve um pensamento articulado com as questões da contemporaneidade: como a 
velocidade da informação e a globalização", diz Cristiane Mesquita, pesquisadora de moda e 
professora do mestrado em design da Universidade Anhembi-Morumbi. A mostra abre dia 14 
de novembro e segue até o dia 19 de fevereiro de 2012, no MoMu de Antuérpia. "Não será 
uma exposição cronológica, mas que vai mostrar temas que compõem a assinatura de Walter 
Van Beirendonck", diz Kaat Debo, diretora do MoMu.  
 
Tido como um rebelde, Beirendonck fez desfiles espetaculares em Paris, na década de 90, 
assinando a marca Wild and Lethal Trash (W.L& T). Foram coleções cheias de cores e formas 
que discutiam os limites do corpo. Desde 1985, leciona no departamento de moda da Real 
Academia de Artes de Antuérpia. Esteve à frente da W.L& T. entre 1993 e 1999 e, atualmente, 
desenha para a linha que leva seu nome e mantém uma butique multimarcas, a Walter, em 
Antuérpia. 
 
"Ele sempre foi um visionário. No desfile intitulado 'Welcome Little Stranger', dos anos 90, ele 
mostrava roupas cujas estampas traziam notícias sobre o próprio desfile que estava A ut
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ocorrendo", diz Cristiane. "Já era uma discussão sobre a velocidade da informação, num 
momento em que a internet ainda estava no começo. Esse continua a ser um tema atual".  
 
A diretora do MoMu observa a moda belga sempre foi associada a um forte sentimento de 
identidade e tradição, graças não apenas ao Grupo dos Seis, mas também a Martin Margiela, 
Véronique Branquinho, Raf Simons (diretor criativo da grife Jil Sander, desde 2005) e Bernhard 
Willhelm (discípulo de Beirendonck).  
 
"A moda vinda da Real Academia de Artes da Antuérpia é tida como conceitual, mas faz uma 
reflexão sobre o próprio sistema da moda sem se perder como se fosse uma arte abstrata", diz 
Kaat. "As criações são elogiadas por seu equilíbrio único entre realismo e criatividade, o que 
também explica o sucesso comercial."  
 
Para a pesquisadora Cristiane Mesquita, é preciso creditar parte da fama dos ex-alunos da Real 
Academia de Artes da Antuérpia a Martin Margiela, talvez o mais influente criador belga em 
atividade atualmente. Natural de Limbourg, Margiela foi assistente de Jean-Paul Gaultier. 
Fundou, em 1988, em Paris, a Maison Martin Margiela, vendida ao grupo Diesel em 2002. Com 
o estilo muitas vezes batizado de "desconstrutivista", Margiela parece defender a 
desumanização da moda. Jamais dá entrevistas ou aparece em fotos. Suas lojas, decoradas 
com móveis de segunda mão, pintados de branco, não têm nome na porta e suas peças têm 
etiquetas em branco. "Ele questiona o consumo ao colocar a situação do anonimato, para 
resgatar outros valores", diz Cristiane. 
 
A questão do excesso de "ego trip" no mundo fashion não poderia ser mais contemporânea. O 
mercado ainda discute os limites da personalização das grifes - por conta dos ecos dos 
impropérios ditos pelo então estilista da Dior, John Galliano, no fim de 2010 em Paris. Vale a 
pena contratar estilistas-estrela para estar à frente de grifes consagradas ou o risco de ver a 
reputação da marca arranhada por atitudes humanas intempestivas é grande demais?  
 
Por ora, o mundo da moda parece estar tentado a investir em equipes de design para fazer 
prevalecer o brilho da grife, não de um único criador. E essa atitude fica visível na demora da 
Dior em apresentar seu novo diretor criativo.  
 
No Brasil, algo parecido pode estar ocorrendo: há algumas semanas, a Rosa Chá anunciou a 
saída do estilista Alexandre Herchcovitch de sua direção criativa. Até segunda ordem, o estilo 
da marca fica nas mãos de uma equipe, mais atrelada às demandas comerciais da marca. 
Outra que está apostando na criação coletiva é a carioca Redley, que dispensou seu estilista, o 
nova-iorquino Sandy Dalal, recentemente.  
 
Qualquer que seja o novo cenário a despontar, ele certamente sofrerá novo impacto da 
estética belga, graças a uma nova geração que vem trilhando o caminho do Grupo dos Seis.  
 
A diretora do MoMu, Kaat, destaca designers como Peter Pilotto, que está baseado em 
Londres, e Haider Ackermann. "Mas há também uma nova leva de fotógrafos, estilistas e 
diretores de criação, como Willy Vanderperre, Olivier Rizzo e Peter Philips", diz Kaat. "Cada 
nova geração adiciona novos aspectos à Real Academia de Antuérpia. Muitos desses alunos 
nem são belgas, mas se identificam com os valores e métodos ensinados na escola", afirma a 
diretora. "E é justamente essa confusão de identidades e esse choque de culturas que faz a 
voz desses designers tão forte e autêntica. Em um cenário em que se valoriza cada vez a 
criatividade fugaz [conseguida com a abertura de muitas lojas e a realização de campanhas 
publicitárias], essa autenticidade será valorizada como o verdadeiro luxo." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 e 20 ago. 2011, Empresas, p. B4. 
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