Ο επικεφαλής δημιουργικού της
Louis Vuitton αποκάλεσε τον
Τραμπ "αστείο"
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ΟNicolas Ghesquiere, επικεφαλής δημιουργικού της Louis Vuitton, χαρακτήρισε τον Ντόναλντ
Τραμπ "αστείο”, μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στο νέο
εργοστάσιο δερμάτινων ειδών του οίκου μόδας στο Τέξας.
ΟΓάλλος σχεδιαστής μόδας, διευθυντής δημιουργικού των γυναικείων συλλογών της Louis
Vuitton, δημοσίευσε μια φωτογραφία από το hit του 1984 της Evelyn Thomas, High Energy, στο
Instagram, μαζί με τη λεζάντα: "Κόντρα σε οποιαδήποτε πολιτική δράση. Είμαι σχεδιαστής μόδας
που αρνείται αυτή τη σύνδεση #trumpisajoke #homophobia".
Ηανάρτηση ήρθε λίγο μετά την επίσκεψη του Τραμπ στο νέο εργοστάσιο δερμάτινων ειδών της
εταιρείας στην κομητεία Johnson, του Τέξας, την προηγούμενη Πέμπτη. Η επένδυση αυτή
αποτελεί μέρος της δέσμευσης του οίκου LVMH να δημιουργήσει 1.000 νέες θέσεις εργασίας στην
περιοχή στο πλαίσιο της υπόσχεσης του Τραμπ για πρωτοβουλίες ενίσχυσης της απασχόλησης
των Αμερικανών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Business of Fashion.
ΗLouis Vuitton και η μητρική εταιρεία LVMH δεν απάντησαν στο σχόλιο του Ghesquiere. Ο
δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της LVMH, Bernard Arnault, πάντως, κατά τη διάρκεια των
εγκαινίων του εργοστασίου σχεδόν αποκάλεσε φίλο τον Τραμπ, ενώ παραδέχθηκε ότι οι δυο τους
γνωρίζονται ήδη από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Women’a
Wear Daily.
Παρασκήνιο: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Arnault έκαψαν μαζί την κορδέλα στο νέο εργοστάσιο
δερμάτινων ειδών της Louis Vuitton στο Alvarado του Τέξας την Πέμπτη, κάτι για το οποίο όμως
δεν υπάρχει καμία ανάρτηση στους λογαριασμούς των Louis Vuitton και LVMH στο Instagram. Οι
δύο εταιρείες φαίνεται ότι απέφυγαν να κοινοποιήσουν την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου
στο Instagram, αν και η LVMH ανήρτησε μια φωτογραφία του Τραμπ στον λογαριασμό της στο
Twitter. Η επίσκεψη εξάλλου του Τραμπ πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που η "πολιτική
καταιγίδα” με αφορμή την υπόθεση της Ουκρανίας και την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου
λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις. Ο Arnault, πάντως, σχολιάζοντας την παρουσία του Τραμπ στην
εκδήλωση δήλωσε: "Δεν είμαι εδώ για να κρίνω την πολιτική του. Δεν έχω πολιτικό ρόλο".

Αυτόπου αναμένεται ωστόσο με ενδιαφέρον είναι αν η LVMH θα απαντήσει στον Ghesquiere,
αλλά και κατά πόσο οι πελάτες του γαλλικού οίκου ειδών πολυτελείας συντάσσονται με τις
απόψεις του σχεδιαστή για τον Αμερικανό πρόεδρο. Η ακτιβιστική οργάνωση GrabYourWallet, η
οποία έχει ξεκινήσει εκστρατεία για μποϊκοτάζ των καταναλωτών στις εταιρείες που συνδέονται με
τον Τραμπ, κάλεσε πάντως τους καταναλωτές να μποϊκοτάρουν τα brands της LVMH. Σημειώνεται
ότι εταιρείες, όπως οι αλυσίδες γυμναστηρίων Equinox και SoulCycle έχουν ήδη αντιμετωπίσει
επιπτώσεις λόγω των σχέσεων των ιδιοκτητών τους με τον Αμερικανό πρόεδρο.
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