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"Este é um país no meio de uma terrível guerra, ainda recuperando-se de desastres 
naturais; a economia está instável — e você olha para a moda e não há ninguém 
lidando com isso!" Assim gritou uma amiga na semana passada ao ver o enésimo 
vestido de noite com laço e esvoaçantes mangas boca de sino passando * pela 
passarela, enquanto deidades da sociedade aplaudiam. 
 
No entanto, sempre foi assim. A moda nova-iorquina nunca foi uma moda de protesto. 
Costumava ser uma moda Sétima Avenida, ou seja, uma moda comercial. Agora, 
gradualmente, está se tornando uma moda de celebridades, graças à primeira coleção 
da atriz e cantora Jennifer Lopez, chamada "Sweet Face"; à aparição da cantora Mary 
J. Blige no desfile de Catherine Malandrino e a "Rhinestone Rembrandt", como é 
chamado o estilista também conhecido como Manuel, que vestiu Elvis e tantas outras 
celebridades. Assumir um posicionamento político, entretanto, tradicionalmente é 
deixado para outros. 
 
Mesmo o recém-chegado contingente britânico, que vem de uma tradição mais radical 
de vista-sua-mensagem-na-manga de Viviane Westwood e Katherine Hamnett, foi 
sugado pela metrópole: os selvagens bordados indígenas e sombras de Vlatthew 
Williamson deram lugar a uma enxurrada de casacos de camelo, camisas de cetim e 
fileiras de organzas florais; a fúria de Boudicca foi substituída pelas calças pretas, 
ternos cortados e camisas brancas para smoking, a perfeição profissional do colarinho 
branco. (Alice Temperley, por outro lado, continua a refinar seus vestidos com visual 
vendável, que na verdade nunca foram tão radicais assim.) Ainda assim, à sua 
maneira, os estilistas que fecharam a semana de moda em Nova York abordaram a 
questão ambiental. 
 
Mostraram nos vestidos e saias seus sentimentos sobre a atual situarão. Vejam Vera 
Wang, cuja coleção inspirada no pintor Rothko, de vestidos de brocado com florais 
metálicos e cintura alta e ternos de tweed apresentava uma ligeira forma de bolha. Ou 
J. Mendel, a clássica casa de peles, que ampliou sua oferta e passou a incluir vestidos 
de gaze de seda, que caem perfeitamente debaixo das peles, e vestidos de noite de 
seda acetinada preta com peitilho e gola alta, com a saia de pele de marta formando 
uma bolha. 
 
Ou a ode de Zac Posen aos anos 80, com calças finas, grandes ombreiras, minis 
franzidas — e saias na forma de bolhas. Ou mesmo Donna Karan. Especialmente, 
Donna Karan, que mais do que ninguém pode reivindicar entender e desenhar para a 
complexidade das vidas das mulheres, apresentou um trabalho desprovido até ficar 
apenas o essencial, elaborado e adornado apenas com longo capuz nas costas ou um 
vestido bolha de noite ou para o anoitecer. 
 
Chamem de reducionista, mas realmente, não se pode ignorar o símbolo físico. Não 
estamos apenas vestindo, mas vivendo em uma bolha: uma terra protegida de sonhos, 
de propriedades cada vez maiores e de segurança de faz de conta.  
 
Muito óbvio para ser verdade? Bem, o negócio de roupas é um negócio literal; se você 
abstrair uma saia ou camisa ao nível filosófico você pode acabar com algo para colocar 
na parede e não no guarda-roupa. Além disso, as bolhas da alta costura, como 
mostrou Francisco Costa da Calvin Klein, podem ser lindas: seus vestidos sem manga 



que eram quase uma abstração estética. A bolha como metáfora. Vias que também 
funcionavam no sentido amplo. 
 
A moda, afinal, freqüentemente parece viver em sua própria bolha, o que pode ser 
bom e mim. Certamente foi bom para Ralph Lauren, que criou um mundo completo de 
caubóis ingleses estilizados (tal coisa pode existir nas fantasias) que todos querem 
comprar. E foi bom para Karl Lagerfeld, que veio a Nova York pela primeira vez nesta 
temporada pós-venda de sua linha para Tom-my Hilfiger, recentemente comprada por 
investidores) para mostrar sua nova Coleção Lagerfeld e a linha Karl Lagerfeld, um 
grupo de calças urbanas, em sua maioria pretas - tanto amplas como finas - grandes 
casacos e suéteres bagunçados. Ele desenha sua vida de forma a que tudo seja 
engenhoso, bonito e cultural e é tratado como uma estrela de rock não importa aonde 
vã ou o que faça. 
 
Mas pode ser ruim para aqueles forçados a enfrentar a realidade; saias bolha são boas 
como escapismo, mas não tão boas para negociar-se uma vida normal. Portanto, foi 
bom ver Proenza Schouler tirar o ar das roupas, do ego de todos e do sonho em que 
martinis eram sorvidos em pisos de mármore. 
 
Isto não quer dizer que os dois jovens estilistas estejam preparando uma revolução, 
mas há uma sensação de que estão tentando responder a algum tipo de realidade cada 
vez mais dura: mantendo as silhuetas estreitas e eliminando enfeites desnecessários e 
substituindo-os por zíperes ou juntas, eles criaram um novo e funcional tipo de 
ostentação. Um terno de Cy Twombley; um vestido de veludo roxo, bordado em preto, 
com uma camiseta com defeitos por cima; um vestido prateado sem manga, com a 
cintura e a bainha com zíperes — roupas que pareciam feitas para um mundo no qual 
tudo pode acontecer: bonitas, inteligentes e desimpedidas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 fev. 2006, Tendências & Consumo, p. 
B5. 


