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Última Moda
VIVIAN WHITEMAN -
ultima.moda@grupofolha.com.br

Bonequinha de luxo
EDITORIAL COM MENINA DE 10 ANOS EM POSES
ADULTAS ACENDE POLÊMICA SOBRE A
RELAÇÃO ENTRE A MODA E AS CRIANÇAS 

Deitada de bruços sobre uma pele de tigre, cheia de joias
pesadas, a modelo Thylane Blondeau, 10, posou para uma
editorial-fetiche da "Vogue" francesa.
A revista saiu no início deste ano e foi apontada como o
motivo de a renomada editora Carine Roitfeld ter anunciado
sua saída da publicação repentinamente. 
O caso, porém, ganhou novo fôlego nas últimas semanas,
quando uma ONG resolveu convocar uma reunião com a
indústria da moda para discutir a erotização e a
transformação de crianças em simulacros de adultos na
publicidade fashion.
O evento da ONG cristã internacional Mother's Union
ocorrerá em outubro, com o apoio do primeiro-ministro
inglês, David Cameron. O caso vem à tona num momento
em que grandes grifes de luxo trocaram suas musas adultas
por meninas. 
As atrizes Elle Fanning, 13, e Hailee Steinfeld, 14, são as
novas garotas-propaganda de Marc Jacobs e Miu Miu
(segunda linha da Prada), respectivamente. Ambas foram
capa do novo número da revista hype "Love", eleitas entre
as musas da temporada. 
"Essas imagens podem causar uma ideia deturpada, não só
para outras crianças mas também para as mulheres adultas,
que idealizam o corpo e o rosto infantis como sendo um
objetivo a ser alcançado", afirma Márcia Marques , diretora
de casting da agência paulista Nini, que representa modelos
mirins.
Para que crianças apareçam em campanhas, os pais devem
assinar autorizações de uso de imagem. As fotos podem ser
feitas desde que não prejudiquem os estudos, as brincadeiras
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e a integridade dos menores, em termos físicos, psicológicos
e éticos.
"Se a criança participa de fotos inadequadas, a culpa é, antes
de tudo, dos pais", completa Márcia. Já a mãe de Thylane
relativiza. Em entrevista a um site francês, Veronika
Loubry, que é estilista e apresentadora, disse que as críticas
foram "exageradas" e que a filha "nem sequer estava nua"
nas fotos da "Vogue".
Mas a questão não se resume ao elemento sexual.
No mundo inteiro, a nova e muito lucrativa febre das grifes
de luxo é investir em versões em miniatura das linhas
criadas para adultos, incluindo bolsas e sapatos. "Uma
criança vê nessas imagens outras crianças que, por algum
motivo incompreensível, pularam etapas e já gozam dos
'privilégios' da vida adulta, dos quais ela ainda está privada",
analisa a psicanalista Marion Minerbo. Segundo Marion,
isso pode vir a impedir criança de elaborar emocionalmente
a diferença entre as gerações.
O caso de Thylane já foi comparado ao da atriz Brooke
Shields, que, em 1978, perto de fazer 12 anos, apareceu nua
em "Pretty Baby - Menina Bonita", de Louis Malle. 
"A diferença entre trabalhos de arte, como as fotos de
crianças nuas feitas por Robert Mapplethorpe, e campanhas
é que a imagem de publicidade é produzida para gerar
consumo e usa artifícios questionáveis", analisa Jofre Silva,
PhD em fotografia e coordenador do mestrado de design da
Universidade Anhembi Morumbi.

Top dourada A modelo Alessandra Ambrósio é a garota-
propaganda do shopping Golden Square, que deve ser
inaugurado em novembro de 2012 em São Bernardo, no
ABC paulista. As fotos foram feitas em Nova York e são
assinadas por Daniela Federíci. O novo centro de compras,
voltado para as classes A e B, terá 250 lojas divididas em
três andares. O shopping segue, segundo seus
administradores, padrões europeus de estilo. 

Parceria de sola Depois da grife Huis Clos, foi a vez de a
estilista Juliana Jabour fechar uma parceria com a marca de
calçados Shoestock. A designer criou uma linha de
sapatilhas, botas, oxfords e sandálias que chegam às
prateleiras no próximo mês. As peças custam entre R$ 170 e
R$ 220 e estarão à venda nas quatro lojas que a Shoestock
possui em São Paulo. Os modelos têm palmilhas douradas e
cores como laranja e azul-cobalto. 

TUITADAS

@yvettevignando Vogue is not a magazine for #children -
opinion #fashion in #Guardian http://bit.ly/qFtjoL 
(Vogue não é uma revista para #crianças - opinião #fashion
no #Guardian)
Especialista em inteligência emocional infantil noticia análise do jornal
"Guardian" sobre polêmica em torno do editorial da "Vogue" 
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