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care cuprindea desene originale ale stilistului, fotografii ºi tablouri reprezentând
creaþii Valentino. Academia cu acelaºi
nume a organizat o retrospectivã cu 300
haine cu logo-ul V. Expoziþia a ajuns ºi la
New York, unde a înregistrat peste 70.000
de vizitatori în doar 14 zile !

Stilul Valentino,
“rococo” !

Aºa a fost rezumat într-un cuvânt stilul
designerului Garavani Valentino : “rococo”. Rochii lungi, bufante, cu o fundã
mare la spate, cu strasuri, paietele ºi
cristalele... S-a mai spus, când cã
Valentino a apreciat cã Julia Roberts si
Cameron Diaz “se imbraca vulgar, ca
niste tarfulite!”, cã cel mai bine i se
potriveºte termenul “tupeist”. De altfel,
alãturi de Catherine Deneuve ºi Shirley
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Imperiul de modã
Valentino vândut
cu 211 milioane
lire sterline

Temple a înfiinþat... comitetul anti-Paris
Hilton. Presa francezã a scris însã cã dincolo de orice, Valentino rimeazã cu “egocentric”, fiindcã este singurul creator de
modã care nu ºi-a botezat casa cu numele
de familie, Garavani, ci cu prenumeleValentino. Asta pentru a fi sigur cã niciun
urmaº nu-ºi va asuma meritele înfiinþãrii
companiei! Totul poartã numele
“Valentino”: colecþiile, buticurile, parfumurile, cartea pe care a scris-o etc. Ba
chiar a inventat “culoarea Valentino”,
adicã roºul pasional! Supraevaluându-se.
designerul susþine cã popularitatea lui a
rivalizat cu cea a Papei. De-a lungul timpului, Valentino le-a îmbrãcat pe
Jacqueline Kennedy Onassis, Audrey
Hepburn, Elizabeth Taylor, Cate
Blanchett, Brigitte Bardot ºi Julia Roberts,
când aceasta a câºtigat Oscarul, în 2001!

Valentino Garavani a pãrãsit lumea modei
în ianuarie 2007, la vârsta de 75, când ºi-a
anunþat retragerea în faþa presei de specialitate ºi-a unor mari nume pe care le-a consacrat: Naomi Campbell, Megan Fox,
Claudia Schiffer ºi Eva Herzigova,
nelipsind Brigitte Bardot ºi Catherine
Deneuve. “Este momentul perfect pentru a
spune adio lumii modei! Am avut ºansa sã
pot transforma pasiunea mea de adolescent
într-o meserie care mi-a oferit multe
bucurii ºi recunoaºtere; important a fost cã
am reuºit sã-mi menþin stilul, în ciuda
schimbãrilor pe care le-a cunoscut lumea“,
a spus Valentino Clemente Ludovico
Garavani. Un colos al modei, un vizionar
care, timp de 45 de ani, nu a ascultat de
nimeni ºi de nimic. În tot acest rãstimp, i-a
îmbrãcat pe membrii familiilor regale
europene, dar ºi pe vedetele de la
Hollywood. “Valentino a fost ºi este în
continuare un nume mare al lumii modei”,
a spus actriþa Sophia Loren, care a asistat
de multe ori la show-urile lui. “Clasa, talentul sãu... au sedus o lume întreagã.”
“Glamour-ul este în sângele meu. Îmi
place frumosul, nu e vina mea!” - declara
creatorul la prezentarea colectiei de primavara/vara 2006, când a apãrut ºi zvonul
despre retragerea designerului.
Au urmat o altã colecþie, o mini vacanþã la
ski, plimbãri alãturi de cei cinci câini,
primirea ordinului de Cavaler al Legiunii
de Onoare ºi pregãtirea marelui show: “45
de ani de Valentino”. Paris. Place
Vendôme. Museul Rodin. O prezentare cu
care a început cu filmul documentar
“Valentino. The Last Emperor”. Giancarlo,
omul care i-a fost ºi îi este prieten, iubit ºi
partener de afaceri a plãnuit totul pânã în
cel mai mic detaliu: titlurile de ziar care
anunþau retragerea, televiziunile care prevesteau o retragere forþatã din cauza preluãrii companiei de firma Permira, lacrimi
de emoþie în timpul unui discurs, pregãtirea
invitaþiilor ºi a cadourilor, micile dispute
pe baza unei rochii sau a unui intreg setting
de prezentare, nimic nu a fost uitat. Dar
dincolo de toate, brandul Valentino a fost
personajul principal al evenimentului.
Retragerea a fost anunþatã la douã luni
dupã acest moment. Valentino a renunþat la
podium pentru a-ºi îngriji grãdina alãturi de
cei cinci câini, pentru a merge la ski si pentru a crea pentru operã.
Sunt extrem de puþini oameni pe lume care
pot face, cu inima deschisã, astfel de
declaraþii 75 de ani, deºi, cu certitudine,
mai aveau, cu siguranþã, multe de spus ºi de
arãtat. Oricum, face parte dintre acei
designeri care vor fi hot ºi peste ani.
Allesandra Facchinetti, angajatã dupã
retragerea celebrului designer, a fost concediatã dupã doar trei colecþii. Acum, la
cârma celebrei case se aflã designerii Maria
Grazia Chiuri ºi Pier Paolo Piccioli. Sã

