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EU&E ST I LO
PAPO ABERTO

Giovanni Bianco, sem vergonha da ambição
Designer gráfico brasileiro conta como fez sucesso internacional e “c o n q u i sto u” Madonna. Por Maria da Paz Trefaut, de São Paulo

ADI LEITE/VALOR

Giovanni Bianco: designer gráfico brasileiro conta como deixou de lado a expectativa de ser artista plástico e se tornou enfim um sucesso internacional

O primeiro trabalho de Gio-
vanni Bianco como designer
gráfico foi o convite de casa-
mento de Cláudia Raia e Alexan-
dre Frota. “Tenho o maior orgu-
lho. Quando penso nisso, acho
que minha vida é uma novela”,
conta, às gargalhadas, o brasilei-
ro que fez carreira no exterior e
tem Madonna como cliente. Há
oito anos, seu escritório em No-
va York se ocupa de pesquisas de
imagens para shows, faz livros e
capas de CDs para a cantora
pop. Agora, por exemplo, Gio-
vanni é curador de um projeto
com artistas de rua nacionais,
que é uma parceria entre Ma-
donna e a Johnnie Walker, para
descobrir novos talentos. Em de-
zembro, quanto estiver aqui, ela
escolherá uma obra entre as fi-
nalistas do concurso para ser a
capa de um CD de remixes da
música “Superstar ”, produzidos
por DJs brasileiros.

Cabe ao diretor de arte inter-
pretar o que a estrela pop quer,
em diversas situações. “Às vezes
ela me manda oito palavras, ou-
tras, um texto. Há ocasiões em
que canta uma música inédita
como ponto de partida”. Que
palavras são essas, ele não pode
dizer por razões contratuais.
Mas aceita bem a situação. “Vo -
cês nunca me verão divulgar
uma foto minha ao lado da Ma-
donna. Acho ridículo. O que im-
porta é minha pessoa jurídica,
minha pessoa física não interes-
sa pra ninguém.”

Quando está em São Paulo,
onde acaba de abrir uma sucur-
sal de seu estúdio nova-iorqui-
no, o GB 65, Giovanni fica em
hotéis. Só agora comprou um
apartamento para ter uma base
nas visitas frequentes que faz à
cidade. Para sua alegria nunca
deixou de trabalhar para o Bra-
sil. Atualmente, dois clientes na-
cionais — o grupo Arezzo e a Vi-
vara — se juntam ao seu portfó-
lio internacional, que ao longo
dos anos soma grifes como Ver-
sace, Prada, Dolce&Gabanna,
Missoni, Max Mara.

Frequentador do circuito
fashion, Giovanni é bastante crí-
tico quanto à moda brasileira. “O
Brasil está engatinhando ainda,
infelizmente. É uma bobagem
pensar que o mundo está interes-
sado na gente, além do interesse
que temos como mercado. Eles
querem que a gente compre, mas
não pensam em comprar da gen-
t e”, diz. Quando compara as artes
plásticas ou a música com a mo-
da brasileira, o designer identifi-
ca um abismo de qualidade.
“Nessas áreas a gente tem repre-
sentantes de peso, mas na moda
estamos muito atrasados: na
qualidade, na indústria têxtil, na
mão de obra. É inadmissível que
uma roupa brasileira concorra
com uma internacional em ter-
mos de preço”. Em sua opinião
há estilistas excelentes, mas não
basta. “Não sei se é o governo que
deveria dar mais. Talvez faltem
empresários talentosos pra pu-
xar essa moda pra cima.”

O fato de trabalhar para mar-
cas caras não o impede de
aplaudir o papel democratiza-
dor do fast-fashion. “Muita gen-
te fala que essas grandes empre-
sas como a Zara e a H&M estra-
garam a moda. Pelo contrário. É
uma coisa divina, eles permiti-
ram o acesso e estão educando o
futuro consumidor das marcas
de luxo”, diz ele.

O designer lembra, ainda, o
significado dos outlets no mer-
cado de luxo. “Todo o mundo
acha que outlet é o que sobrou
da loja. Não. Tem equipes intei-
ras que trabalham só pra outlets
— e eles, sim, é que são os verda-
deiros concorrentes da Zara. Se
não fossem os outlets, essas mar-
cas não teriam esse faturamento.
Acho maravilhoso, porque aí to-
do mundo tem.”

Com clientes em várias cida-
des, o artista gráfico vive em
trânsito. Se dá por contente
quando consegue passar uma
semana seguida em Nova York.
O mais difícil para ele é perma-

necer em Milão, onde não pode
acompanhar a novela das nove.
“Sou noveleiro total. Estou órfão
da Carminha, da Zezé e do Divi-
n o.” Mas não é só na novela que
seu apreço ao Brasil se manifes-
ta. “É confortável acordar de ma-
nhã e pensar: ‘Deus, aconteça o
que acontecer, sou carioca. Amo
o Rio de Janeiro’ ”, afirma.

Filho de um feirante que tinha
uma barraca de frutas, Giovanni
cresceu em Santa Teresa. Ajudou
muito o pai e chegou a cursar
engenharia. Escondido da famí-
lia, estudava artes no Parque La-
ge e tinha como colegas Beatriz
Milhazes e Daniel Senise. Mas,
no dia da formatura, seu profes-
sor lhe avisou, com toda a since-

ridade, que ele não tinha talento
para ser artista plástico. “Eu já
me sentia meio frustrado perto
daquela gente, mas quando ele
me disse isso, foi a morte. Aca-
bou por ser um presente, por-
que ao mesmo tempo ele falou
que eu iria ser um grande dire-
tor de arte. Só que, na hora, era
como se você estivesse num con-
curso de beleza e alguém disses-
se: ‘Olha, você tem um talento
enorme pra ser cabeleireiro’.”

Em 1987, Giovanni foi morar
na Itália, em Milão para tentar a
sorte e, pouco depois, entrou pa-
ra o mundo das grifes pela porta
de Dolce&Gabanna.

O Brasil, no entanto, conti-
nuou a alimentar seu processo
criativo. Ainda hoje, quando sai
para a academia, caminha ou-
vindo Zeca Pagodinho. “Deixa a
vida me levar/vida leva eu”, can-
tarola. “Fazendo o que eu faço
não posso acreditar numa coisa
só, apostar numa única estética.
Zeca Pagodinho pra mim é co-
mo uma injeção de cafeína na
v e i a .” O mesmo diz de Alcione,
Maria Bethania, Ivete Sangalo,
Marisa Monte — suas raízes bra-
sileiras. À parte disso, aos 47
anos, ri dele mesmo, apesar de

toda a seriedade, e alimenta o
sonho de um dia virar carnava-
lesco. A seguir, alguns destaques
do papo que ele bateu com o Va -
lor, em São Paulo.

Tr a b a l h o
“Qualquer trabalho é impor-

tante, do pequeno ao grande. Fui
criado assim. Eu me mato pra ser
profissional, pra fazer direito. In-
felizmente a gente ainda tem um
pouco essa cultura do ‘se colar,
colou’. Eu tinha um pouco esse
espírito carioca. Um dia resolvi
mudar. Hoje sou ralador pra ca-
ramba. Devo ter um talento, mas
é uma pequena parte. Você tá no
mercado internacional compe-
tindo com todo o mundo. Criei
dentro de mim uma necessidade
de sempre achar que não está
bom. Estudei muito. Quando eu
era pequeno, arte pra mim era
feira hippie. Não tinha ideia de
Picasso, Braque. Adoro fazer pes-
quisa, talvez porque só comprei
meu primeiro livro de arte quan-
do fui morar fora, antes não ti-
nha dinheiro. E naquela época
não tinha Google. Hoje faço cole-
ção de livros, tenho mais de cinco
mil, e quando tiver 60 anos, vou
abrir uma fundação no Rio. Todo

o dia compro livros. Morro de
medo que a impressão acabe.
Amo o papel, aquele peso. “

Blogs
“De cada 10 jovens que você

encontra, 9 são blogueiros. É in-
suportável, fico desesperado.
São pessoas que não sabem na-
da e fazem produtos vazios. Tal-
vez pudessem gastar um pouco
mais de neurônios e ajudar a ca-
deia produtiva. As blogueiras de
moda se vestem mal pra caram-
ba e são vítimas desse processo
vazio. Pessoalmente, não tenho
nada contra blogs, mas aqui, o
nível é muito baixo. O trabalho
delas é só distribuir blablablá
que não serve pra nada. Só on-
tem me apresentaram umas

quarenta! Será que não tem
uma boa manicure?”

Imagem
“A gente vive no mundo capi-

talista. É arte e venda, arte e mer-
cado: não dá pra ter ilusões. Co-
mo vou pagar minha comida, o
aluguel? No fim, todo o mundo
quer pagar seu aluguel. Não bas-
ta ser criativo e não saber vender.
Quero que todo o mundo olhe o
que eu faço. Quanto mais demo-
crático, melhor. Isso não quer di-
zer que você não possa fazer um
produto de qualidade, uma ima-
gem bonita, sofisticada. A gente
tem um problema muito sério
com o popular. Parece que o po-
pular tem que ser ruim, feio. Bo-
beira achar que um produto de
ampla distribuição tem que ser
um produto de baixo nível. No
Brasil todo o mundo tem a maior
fome de coisas novas.”

Pa d r o n i z a ç ã o
“Eu fico pensando: ‘Luxo? Mas

essas marcas têm que vender
tanto!’ Elas têm que ser demo-
cráticas pra todos os bolsos. Ho-
je, as lojas contemporâneas, que
supostamente ofereceriam pro-
dutos diferentes, têm o mesmo
no mundo todo! Você pode ir a
Milão, Xangai, Las Vegas, Teresó-
polis, é tudo igual. É a globaliza-
ção. Depois, se fala em luxo. É
muito complicado entender is-
so. Porque há uma obrigatorie-
dade de venda, de distribuição.
É raro chegar a um país onde vo-
cê encontra coisas locais. É a
mesma vela, o mesmo tênis, a
mesma camiseta. A gente tá pas-
sando por um momento flat. Tu-
do padronizado.”

Linguagem
“Eu não falo nenhuma língua

muito bem. Nem o português,
você já deve ter percebido. Tive
dislexia, fiz terapia da palavra
quando criança, talvez porque
meus pais, italianos, falassem
dialetos. Na minha casa nunca
existiu a palavra copo, era bic-
chiere. Já fiz de tudo pra ver se
conseguia melhorar. Fui no cara
mais fera de Nova York, que cus-
tava US$ 300 a hora. Depois des-
cobri que Sônia Braga, Penélope
Cruz, Julia Roberts, Nicole Kid-
man, todo o mundo vai lá. Aju-
dou? Nada. Gastei uma grana
preta. Depois de dez aulas falei
assim: ‘Não posso pagar alguém
pra ficar me torturando’. Toda
aula eu tinha que sentar e pren-
der as duas mãos embaixo das
pernas. A teoria dele é que, por
ser latino, eu usava as mãos para
me exprimir e isso me impedia
de falar corretamente. Você não
sabe como eu erro falando italia-
no, depois de morar 14 anos em
Milão. Não tenho nenhum pro-
blema de falar inglês macarrôni-
co. No começo, com a Madonna
era uma loucura, dava uma bruta
t i m i d e z . . .”

Madonna
“Quando você trabalha com

estrela é mais complicado lidar
com as pessoas que estão em tor-
no. Se você tem a sorte de ter um
contato direto, ele se torna ver-
dadeiro. As pessoas não sabem o
que aquela mulher faz pra estar
naquele palco. Ela nunca está sa-
tisfeita. Esse é o processo, apren-
di. Você tá achando bom? Não, tá
ruim! Ela sabe tudo o que quer
desde o começo, usa você como
instrumento. Não dá pra vacilar.
Sou profissional, mas também
sou fã, digo isso pra ela. A gente
até brinca, digo: agora está falan-
do o profissional, agora o fã.”

Ambição
“As pessoas têm um problema

com a palavra ambição, mas ela é
fundamental. Não precisa ser usa-
da pejorativamente. Gosto de viver
bem, de ter dinheiro pra comer
bem. Viajo muito. Quando faço
minhas contas pra velhice, penso
quanto dinheiro terei que ter pra
comprar uma passagem business.
Quanto preciso pra ficar no hotel
tal? Meu luxo não é ostentar, é dor-
mir num bom lençol.”

“De cada 10
jovens, 9 são
blogueiros .
É insuportável.
São pessoas
que não sabem
nada e fazem
produtos vazios

“As pessoas têm
um problema
com a palavra
ambição, mas ela
é fundamental.
Gosto de
viver bem, de
ter dinheiro

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 out. 2012, Eu & Investimentos, p. D6.




