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[Resumo] 
 
 
 

Aborda a evolução do sistema de moda e sua relação com a arte. Analisa o 

surgimento das primeiras lojas de departamentos a partir da implementação das 

exposições universais e como ambas fundaram a estrutura do sistema de moda 

moderno. Demonstra como os estilistas Charles Fréderic Worth  e Paul Poiret 

moldaram suas imagens de grandes criadores a partir da relação com a arte e 

seus atores, e argumenta como essas relações foram utilizadas para dotar seu 

trabalho comercial da distinção e status do objeto artístico. Verifica como as 

práticas interdisciplinares de Worth e Poiret estabeleceram parâmetros para as 

transferências de linguagens entre arte moda na contemporaneidade. Analisa 

essas transferências interdisciplinares a partir da instalação de mostras de moda 

em museus, nas últimas décadas do século XX. Aponta como essas mostras 

levantaram  discussões das fronteiras ontológicas entre moda e arte. Finaliza com 

uma análise sobre as bienais de Moda de Arnhem e suas relações com a arte e o 

mercado de moda. Conclui estabelecendo a importância das mostras de moda 

para a renovação e perpetuação do sistema e do mercado de moda.  

 

Palavras-chave: Moda. Arte. Exposições Universais. Sistema da moda. 

Interdisciplinaridade. Mercado de moda. Arnhem Mode Biennale. MºBA. 
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This dissertation studies the fashion system development and its relationships with 

the art field. It analyses how the modern fashion system structure was founded by 

the Universal Exhibitions and the first department stores. It also shows how the 

fashion designers Charles Fréderic Worth e Paul Poiret built their artistic images, 

and states that these relationships were used to give an art status for their work. 

This research also verifies how the interdisciplinary practices of both Worth and 

Poiret established standards for the referred practices in contemporary fashion; it 

analyses the interdisciplinary dialogues present in fashion exhibitions located in art 

museums. It also considers the Arhem Mode Biennale and its connections with the 

fashion system and it concludes pointing out the importance of fashion exhibitions 

for the renewal and perpetuation of the fashion system. 

 

Keywords: Fashion. Art. Universal Exhibitions. Fashion system. Interdisciplinarity. 

Arnhem Mode Biennale. MºBA.  
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Cap. 1. a moda como sistema: 
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[1.1. A formação do sistema de moda] 

 
 Este capítulo tem como objetivo investigar a formação do sistema da moda a 

partir da implementação das exposições universais1 e dos precursores das lojas de 

departamentos - os magasins de nouveautés (BENJAMIN, 2006; ANDIA, 2006). Em 

uma análise sincrônica, estas mesmas instituições2 foram fundadoras de 

significados e mediadoras das práticas de modernização na formação e estruturação 

do sistema de moda em fins do século XIX e princípio do século XX. Os autores que 

nos ajudaram nesta empreitada foram ORTIZ (1991), BENJAMIN (2006) e BERMAN 

(2007)3, pois suas obras partem da preocupação das transformações 

socioeconômicas a partir do século XIX. Outros autores que utilizamos foram 

TÉTART-VITTU (2009) e YAMAMURA (2005), cujas obras nos fornecem 

informações sobre os conceitos nocionais fundadores da moda contemporânea. 

 As exposições industriais e os magasins foram os mediadores do ideal de 

modernidade que foi partilhado pelas principais capitais europeias (principalmente 

Paris, Londres e Viena, como veremos). Segundo MARREY, “os magasins de 

nouveautés e os grands magasins” foram, “técnica e arquitetonicamente, um ‘lugar 

de modernidade”4. A implementação deste novo tipo de espaço de comercialização 

modificou os hábitos, os fluxos e os significados urbanos na segunda metade do 

século XIX: cidades como Paris e Londres se reorganizaram em torno dos centros 

comerciais e, no romance Au bonheur des dames, de Émile Zola5, a personagem 

principal era uma loja de departamentos. Esta nova contextualização espacial, social 
                                                 
1 Segundo Jackson, as exposições universais “foram os primeiros eventos a contemplar o mundo 
como uma comunidade única. Elas marcam o momento em que se tornou possível conceber a 
humanidade unida por um único interesse, e o globo representado em toda a sua variedade em um 
mesmo lugar. (...) é seu papel [das exposições] imaginar o futuro naquilo que é mais significativo. 
Novas ideias sobre como viver, novos conceitos sobre design urbano, novas tecnologias e todas as 
formas começaram seu caminho rumo à aceitação em sucessivas exposições universais”. 
(JACKSON, 2008, p. 7) 
2 Aqui tomamos o termo “instituições” sob o sentido proposto por EISENSTADT (1968) apud 
YAMAMURA (2005), p. 107: “Instituição é o termo usado de maneira abrangente para descrever 
práticas sociais que são repetidas regular e continuamente, são sancionadas e mantidas por normas 
sociais e possuem uma significância maior na estrutura social”. 
3 ORTIZ, em Cultura e modernidade (1991), nos oferece um apurado relato das transformações na 
economia francesa entre os finais dos séculos XVIII-XIX, com a implementação da industrialização e 
do capitalismo, e suas consequentes mudanças sociais. Já BENJAMIN (2006) ocupa-se com as 
passagens, galerias comerciais que surgirão em Paris em princípios do século XIX e que afetarão a 
cultura pública parisiense. O que nos interessa em BERMAN (2007) é sua análise sobre as  
exigências que a vida moderna impõe às sociedades do século XIX. 
4 Apud ORTIZ, 1991, p. 30. 
5 Utilizamos para consulta a edição francesa de 2001, de domínio público, disponível online em 
www.pitbook.com. Há uma edição em português deste título, lançada em 2008, pela editora Estação 
Liberdade, São Paulo. 
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e econômica implicou realocamentos na logicidade de produção e comercialização 

de vestimentas.  

 As origens de um sistema de produção de roupas fora do espaço doméstico 

remontam à Idade Média: é no século XII que vemos aflorar a profissão de alfaiate, 

cujo trabalho passa a suprir a demanda por uma individualização do vestir 

(LOSCHEK, 2009). Mas é somente a partir do século XVII que uma indústria de 

moda, ancorada no desenvolvimento da indústria de luxo francesa, começa a se 

estabelecer. Com a ascensão do capitalismo, os padrões de produção, fluxo e 

consumo de mercadorias sofreram alterações; a implementação e fomento de um 

sistema contínuo de consumo de mercadorias era necessária para a sobrevivência e 

perpetuação do próprio sistema em si. Mais que a indústria, foi o consumo de bens 

manufaturados que moldou a sociedade capitalista ocidental a partir do século XIX 

(APPADURAI, 2010). Neste contexto, a montagem de exposições industriais 

representou não somente o espaço onde novas articulações econômicas foram 

montadas, mas, principalmente, a atmosfera emocional e simbólica6 que envolveu 

as novas mercadorias industrializadas.  

 A primeira exposição de produtos industriais e agrícolas foi montada em Paris 

em 17987, quando, segundo ORTIZ (1991), a produção do campo francês ainda 

suplantava seus êxitos industriais e a população rural ainda era maior que a urbana. 

A exposição apresentava “uma mistura agradável de produtos agrícolas, invenções 

mais ou menos convincentes, objetos de arte e bibelôs à venda”8. Pequena, com 

apenas 110 expositores, a exposição era limitada, apresentando somente 

expositores franceses. A variedade de produtos expostos em um mesmo ambiente 

refletia a liberdade de produção e a comercialização de produtos recém-implantadas 

no mercado francês: após a revolução de 1789, as guildas de produtores e 

corporações comerciais foram abolidas. Resquícios de uma estrutura medieval, 

essas práticas corporativistas apresentavam algumas vantagens que interessavam 

aos fabricantes e aos consumidores: aos artesãos especializados de cada ofício, a 

guilda, graças ao monopólio, significava a “(...) proteção contra os riscos da 

concorrência; aos consumidores, ela garantia uma fabricação leal, produção de 

                                                 
6 Ver AGANBEM, 2007, p. 74, ao citar Baudelaire. 
7 BENJAMIN, 2006, p. 44. 
8 AGEORGES, 2006, p. 12. 
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qualidade e preços moderados”9. Todavia, as desvantagens desse sistema eram 

maiores, como escreve Andia:  

A regulamentação destinada a manter a igualdade entre os 
mestres acabava por desencorajar as inovações. Ela 
engendrava uma estagnação técnica às custas dos 
consumidores e dos artesãos mais hábeis. Registrado sob os 
cuidados da polícia do Châtelet, que exercia um controle 
incessante, obedecendo às regras seculares que regulavam 
seus objetivos, métodos, funcionários, cada negócio, 
reagrupado dentro de uma corporação, se desenvolvia sob os 
auspícios de uma hierarquia interna e um santo padroeiro. 
Inspecionados periodicamente, seus membros se reagrupavam 
nos mesmos bairros, senão na mesma rua (ANDIA, p. 11, 
2006). 
  

 Essa regulamentação excessiva não somente barrava a inovação, mas 

também não se adequava ao nascimento do capitalismo incipiente. Como HARVEY 

(2011) descreve, “o capitalismo está fundado, tanto em termos de ideologias 

dominantes quanto nas práticas necessárias, sobre as liberdades individuais e as 

liberdades de participar de atividades especulativas para fazer dinheiro”10. O sistema 

de guildas era fortemente ligado à monarquia; quando esta foi alijada do poder em 

1789, a manutenção deste sistema fechado, com todos os seus privilégios, passou a 

ser um contra-senso. Consequentemente, como já havia ocorrido na Inglaterra no 

princípio da Revolução Industrial, as corporações e guildas foram abolidas na 

França: “a lei de Le Chapelier de 1791, declara a liberdade de comércio, sem 

restrições”11. Junte-se ainda o decreto de 1793, que abolia as leis suntuárias 

(ORTIZ, 1991; YAMAMURA, 2005); e ainda a consequente ascensão da burguesia 

comerciante: a França dos últimos anos do século XVIII e início do século XIX era 

um país que adentrava a modernidade. A recente mobilidade social, ao passar a ser 

mediada também por escolhas e decisões sartoriais, trouxe novas possibilidades 

comerciais aos 

empresários parisienses. O surgimento das passagens comerciais12 - a primeira 

sendo a Passagem do Cairo, fundada em 1799  (BENJAMIN, 2006; ANDIA, 

2006) - é a resposta rápida do mercado a este nicho de consumo incipiente.  

                                                 
9  ANDIA, 2006, p. 11. 
10 HARVEY, 2011, p. 132. 
11 ANDIA, 2006, p. 14. 
12 Benjamin, citando um trecho do Guia ilustrado de Paris: “Estas passagens, uma recente invenção 
do luxo industrial, são galerias cobertas de vidro e com paredes revestidas de mármore, que 
atravessam quarteirões inteiros, cujos proprietários se uniram para este tipo de especulação. Em 
ambos os lados destas galerias, que recebem a luz do alto, alinham-se as lojas mais elegantes, de 
modo que tal passagem é uma cidade, um mundo em miniatura”. (BENJAMIN, 2006, p. 40) 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1.2. O comprar como formação identitária da modern idade] 

 

 As passagens foram a primeira inovação implantada pelos comerciantes 

parisienses, ao perceberem a modificação dos hábitos de compra: se nas lojas das 

antigas corporações e guildas as mercadorias ficavam longe da vista da clientela, a 

qual por sua vez era obrigada a se submeter ao humor dos vendedores, nas 

passagens elas ficavam expostas aos olhos de todos, em vitrines cobertas por 

grandes paineis de vidro, novidade tecnológica recém-conquistada pela indústria 

francesa13. Abrigadas dentro de prédios, geralmente ligando uma rua à outra, as 

passagens forneciam um conforto que os transeuntes não conheciam até então: 

possibilitavam o flanar de uma loja a outra sem pisar na rua, longe do movimento 

das carruagens, ao abrigo das intempéries, como cita Benjamin, a respeito de 

Devrient:  

Incomodado pelas pancadas de chuva; escapei de uma delas 
refugiando-me em uma passagem. Existem muitas destas vielas 
cobertas de vidro que perpassam blocos de casas por vezes em 
inúmeras ramificações, oferecendo assim atalhos bem-vindos. São 
em parte construções de grande elegância, oferecendo em dias de 
tempo ruim ou à noite, com uma iluminação que imita a luz do sol, 
passeios muito procurados ao longo das fileiras de lojas 
resplandecentes. (DEVRIENT, 1840, apud BENJAMIN, 2006, p. 85) 

 

 As passagens criaram um novo ambiente para a exposição das mercadorias, 

onde o conforto e a diversidade de ofertas fizeram surgir um sentimento 

                                                 
13 BRYSON, 2011, p. 25. 

Fig. 1. O conforto das passagens cobertas 
(Passagem Véro-Dodat, Paris) 
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desconhecido até então: o prazer oriundo do comprar. Ir às compras torna-se um 

passatempo; flanar de uma loja para outra, uma experiência sensorial dos tempos 

modernos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A experiência com o prazer do consumo fez 

surgir um novo tipo de empreeendimento, os magasins de nouveautés. Como 

aponta SILVEIRA (2006), “os magasins de nouveautés são as lojas típicas do século 

XIX, onde se vendem sobretudo tecidos. Daí a origem de seu nome, pois os tecidos, 

‘as nouveautés’, mudam conforme a estação.”14 A inovação trazida por estas lojas 

estava na diversidade de produtos oferecidos e na maneira de expô-los: havia 

balcões separados para cada tipo de produto, que se diversificava entre tecidos para 

o vestuário e para casa, além de artigos prontos para mulheres, homens e crianças. 

Os magasins se multiplicaram com rapidez; por volta de 1841, Paris contava com 

pelo menos 35 destas lojas, cujos nomes seguiam tendências de estilo: podiam se 

inspirar em igrejas das proximidades - “Au Petit Saint Thomas, A Saint-Augustin” -, 

em títulos de peças de teatro - “Les Deux Magots, Au Masque de Fer, Au Pauvre 

Diable” -, ou em nomes de cidades - “A la Ville de Paris, A la Ville de Londres, Aux 

Villes de France” (SILVEIRA, 2006). A nova sociedade francesa paulatinamente se 

organizava nocionalmente através do consumo15.    

             

                                                 
14 SILVEIRA, 2006, p. 33. 
15 “A multiplicação das mercadorias expressa uma organização social que se sustenta sobre a noção 
de consumo.” Comentário do autor sobre as mudanças na economia francesa em princípio do século 
XIX. (ORTIZ, op. cit., p. 137) 

Fig. 2. Uma passagem em Paris, 
princípio do séc. XIX: a flannerie.
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[1.3. O objeto exposto: a mercadoria revelada]                   

  

A exposição das mercadorias foi empreendimento novo, explorado pelos governos 

internacionais: ao organizar a Exposição Universal de 1851, o governo inglês 

realizou um novo paradigma para as mostras industriais não somente no continente 

europeu, mas em todo o mundo. Idealizada pelo marido da rainha Vitória, o príncipe 

Albert, e intitulada A Grande Exposição dos Trabalhos da Indústria de Todas as 

Nações16 - porém mais conhecida como a Grande Exposição de 1851 -, a mostra 

inovou ao convidar outros países a participarem17 e ao se ocupar não somente em 

oferecer ao público uma visão da indústria da época, mas, principalmente, em 

garantir que os visitantes se sentissem entretidos com a exibição de mercadorias. 

Tal entretenimento garantiria, na visão dos planejadores da mostra, que o público se 

educasse para a nova era industrial:  

O objetivo maior da Grande Exposição era educar a população 
sobre o valor da indústria e do mercado e, assim, estimular o 
comércio. (...) Estes temas, a educação e o comércio, 
tornaram-se os pilares da retórica que conduziu e justificou o 
planejamento e a realização da maior parte das exposições 
internacionais subsequentes. (...) Estes eventos proveram os 
meios pelos quais o público poderia tomar conhecimento e se 
acostumar com as mudanças sociais e psicológicas que a 
industrialização crescente traria (...) eles ajudaram a construir 
nestes que os visitaram um sentido poderoso de identidade e 
cultura modernas. (JACKSON, 2008, p. 15) 
 

 Na exposição londrina de 1851, o ideal de modernidade era apresentado aos 

visitantes nem tanto na mostra em si, mas mais por conta do edifício que a abrigava: 

“uma estrutura gigantesca de ferro e vidro cobrindo mais de sete hectares de 

terreno, com um vasto espaço interior onde caberiam quatro igrejas do tamanho da 

catedral de St. Paul”18. Nomeado Palácio da Grande Exposição dos Trabalhos da 

Indústria de Todas as Nações, foi apelidado de Palácio de Cristal pela revista 

semanal inglesa Punch. Montado em seis meses apenas, o edifício era “magnífico; 

porém mais ainda por ser tão repentino, tão surpreendente por ser todo de vidro, tão 

gloriosa e inesperadamente real”19. O comentário de BERMAN é pertinente:  

O Palácio de Cristal provavelmente não teria sido construído e, 
certamente, reconstruído e permanecido por oito décadas (...) 
se não houvesse sido aclamado entusiasticamente pelas 

                                                 
16 AGEORGES, 2006, p. 30. 
17 Trinta e dois países participaram da Exposição de 1851, segundo JACKSON, 2008. 
18 BRYSON, 2011, p. 21. 
19 Idem, ibidem. 
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pessoas comuns inglesas e por estrangeiros de todos os 
cantos do mundo. Muito depois do término da Grande 
Exposição Internacional, as massas o adotaram como local de 
passeios, de entretenimento de crianças, encontros amorosos 
e compromissos. Longe de se moverem ao redor quietamente, 
reduzidas ao silêncio, as massas parecem encontrar nele 
estímulo e direção para suas energias: nenhum edifício nos 
tempos modernos, até aquele momento, parece ter tido tal 
capacidade de excitar as pessoas. (BERMAN, 2007, p. 278) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                          

 

 

 

 O ambiente como 

mediador cênico, que 

viabiliza e estimula a fruição da 

mercadoria: a espacialidade, estruturada em uma escala supra-humana, permitiu 

que o Palácio de Cristal sobrevivesse além da Exposição de 1851. A 

Fig. 3. O Palácio de Cristal (exterior), 1851: a 
monumentalidade da construção. 

Fig. 4. O interior do Palácio de Cristal, 1851: luz, 
monumentalidade,  transparência. 
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monumentalidade do edifício foi alcançada graças aos avanços da Revolução 

Industrial, cujo desenvolvimento tecnológico tornou possível a utilização do ferro pré-

moldado e dos paineis de vidro em grandes estruturas arquitetônicas. O 

maravilhamento com a construção do edifício colocou em um mesmo patamar 

artistas e artesãos: “o que acredito ser digno de nota (...) é o símbolo principal da 

criatividade humana consistir não, digamos, na arte e na filosofia, mas na 

engenharia” 20. Ser quase que inteiramente construído de vidro concedia ao edifício 

um caráter espectral, quase fantasmagórico. Aganbem ressalta que esta aparência 

não passou despercebida a Karl Marx: 

Marx encontrava-se em Londres quando, em 1851, foi 
inaugurada, com enorme estardalhaço, a Primeira Exposição 
Universal no Hyde Park, e é provável que a lembrança da 
impressão deixada naquela ocasião tenha contribuído para 
suas considerações sobre o caráter de fetiche da mercadoria. 
A “fantasmagoria” de que fala, quando se refere à mercadoria, 
reaparece nas intenções dos organizadores, que optaram, 
entre os diferentes projetos apresentados, por aquele de 
Paxton, o de um imenso palácio construído inteiramente de 
cristal21. (AGABEM, 2007, p. 68) 
 

 A era das exposições universais reconfigurou a função e o sentido das 

mercadorias, ao agregar a estas um caráter fantasmagórico. Em O capital22, Marx 

criticava a transformação dos produtos, resultados do trabalho, em meras 

aparências de coisas: 

É evidente que a atividade do homem transforma as matérias-
primas fornecidas pela natureza de modo a torná-las úteis. A 
forma da madeira, por exemplo, muda quando se faz dela uma 
mesa. Contudo, a mesa continua sendo madeira, ou seja, um 
objeto comum que recai sob os sentidos. Mas ao se apresentar 
como mercadoria, a questão é totalmente diferente. Ao mesmo 
tempo apreensível e inapreensível, já não lhe basta pousar os 
pés em terra, ela se endireita, por assim dizer, sobre sua 
cabeça de madeira diante das outras mercadorias e se 
abandona aos caprichos mais estranhos como se pusesse a 
dançar. (MARX apud AGAMBEN, 2007, p. 67) 
 

 Aqui, abrimos um parênteses: a questão do fetiche levantada por Karl Marx é 

em relação à produção dos objetos e à sua alienação desta mesma produção ao 

serem inseridos em um sistema de trocas (BENJAMIN, 1975; STALLYBRASS, 2004; 

                                                 
20 BERMAN, 2007, p. 282. 
21 O edifício foi feito de ferro moldado e vidro. Como já explicado anteriormente, “Palácio de Cristal” 
foi um apelido dado pela revista satírica Punch. 
22 A obra fundadora de Karl Marx foi analisada, para a confecção deste texto, através dos olhares de 
dois autores, Giorgio Agamben e Eric Hobsbawn, com as respectivas obras: Estâncias: a palavra e o 
fantasma na cultura ocidental, publicada pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais em 
2007 e Como mudar o mundo: Marx e o marxismo, publicada pela Companhia das Letras em 2011. 
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APPADURAI, 2010) cujo objetivo final não seria, necessariamente, o uso do objeto 

em si. Cabe a nós apresentarmos a análise de Hobsbawn sobre a visão de Marx 

sobre a relação homem-trabalho-produto, antes de nos alongarmos na questão do 

fetiche em Marx: 

A base objetiva do humanismo de Marx e ao mesmo tempo de sua 
teoria da evolução social e econômica é sua análise do homem como 
animal social. O homem, ou melhor, os homens, executam trabalho, 
isto é, criam e reproduzem sua existência na prática diária (...). Sendo 
um animal social, o homem cria tanto cooperação quanto uma divisão 
social do trabalho (isto é, especialização de funções), que não só é 
possibilitada pela produção de um excedente sobre o necessário para 
sua manutenção e também a da comunidade de que ele é parte, 
como aumenta as possibilidades dessa produção excedente. A 
existência concomitante do excedente e da divisão social do trabalho 
possibilita a troca. Mas, nas origens, tanto a produção quanto a troca 
têm como objetivo meramente o uso - a manutenção do produtor e de 
sua comunidade. (HOBSBAWN, 2011, p. 125). 

 

 Ora, na era industrial e da multiplicação das mercadorias, a finalidade do uso 

objeto já não tinha, necessariamente, uma relação com a manutenção de um 

sistema de produção e de uma comunidade que dependesse dele. O que passa a 

acontecer, na maioria das vezes, é o que APPADURAI (2010) chama de 

“mercantilização por desvio”23: ao serem exibidos nas mostras industriais, os objetos 

estão ali não somente pela função para a qual foram criados. O propósito dos 

objetos nas feiras industriais (e também nos magasins de nouveautés) era serem 

expostos. Marx é um dos primeiros intelectuais a perceber esse deslocamento das 

relações e dos significados no sistema de produção/troca de produtos e alerta para 

suas consequências. O consumo de objetos por necessidade, cuja finalidade é o uso 

unicamente, não levaria a um crescimento exponencial do comércio, nem a um 

acúmulo de capital. Ora, o capitalismo não se sustentaria sem essas premissas. 

Influenciado pelas ideias de Engels (HOBSBAWN, 2011), Marx sabia que o 

fenômeno das multidões, da crescente urbanização, do crescimento industrial, eram 

partes interligadas de um sistema maior que se retroalimentava e cuja finalidade era 

manter a sua própria sustentação. Ao apontar para a transmutação dos objetos em 

mercadorias, ele estava consciente de que esta nova situação era fundamental para 

que o capitalismo se desenvolvesse: dali em diante, o consumo de mercadorias e 

todas as suas relações de significados, fantasias e desejos envolvidos - ou seja, de 

todas as implicações do fetiche a elas aplicado - era parte integrante da nova ordem 

                                                 
23 APPADURAI, op. cit., p. 45. 
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socioeconômica que se estabelecia com a consolidação da Revolução Industrial. No 

antigo sistema de guildas e corporações, os objetos não ficavam à mostra nos 

estabelecimentos comerciais: como os objetos ficavam longe da vista do cliente (que 

dificilmente entrava em uma loja se não houvesse a intenção da compra), exibir o 

produto não era necessário. Com a sofisticação desse sistema e consequente 

competição entre produtores independentes, a busca por formas variadas de 

exposição, trazendo para os produtos uma carga de emoções e simbologias (ou 

seja: dotando-os de fetiche), passa a ser imperativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta nova cultura do consumo impôs 

mudanças de postura e rompimentos de 

paradigmas, como escreve 

APPADURAI (2010), ao  

comentar as ideias de MUKERJI 

(1983): “ (...) longe de serem resultado da revolução tecnológica/industrial do século 

XIX, uma cultura materialista e um novo tipo de consumo voltado para produtos e 

bens provenientes de todo o mundo foram pré-requisito para a revolução tecnológica 

do capitalismo industrial”24. 

                                                 
24 APPADURAI, op. cit., p. 56. 

Fig. 5: Uma marchand de nouveautés prepara sua 
vitrine de tecidos, 1830. 
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 Na Grande Exposição de 1851 e naquelas que a sucederam25 a intenção dos 

diversos expositores e dos organizadores era mostrar o maior número de objetos 

possível, dotados ou não de novas tecnologias, várias delas desnecessárias, cuja 

finalidade era sobretudo encantar o consumidor. Na referida exposição,  

havia quase 100 mil objetos expostos, distribuídos em cerca de 14 mil 
estandes. Entre as novidades havia (...) uma cama que se 
transformava em um bote salva-vidas (...), engenhocas voadoras de 
todo tipo (apesar de não funcionarem) (...). O Times calculou que 
seriam necessárias 200 horas para ver tudo. (BRYSON, 2011, p. 36)  
 

 O propósito era possibilitar que os objetos fossem vistos não somente como 

representações das companhias e/ou países que os apresentavam, mas como 

mercadorias, como desejo de compra. A Grande Exposição de 1851 deixou marcas 

tão fortes na história cultural inglesa que no memorial que eterniza a figura do 

príncipe Albert, exposto no Hyde Park, em Londres, o livro que a estátua segura é o 

catálogo da mostra26. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Entre as mais importantes, as de 1855, 1889 e 1900 em Paris; a de 1915 em Chicago e a de 1939 
em Nova York.  
26 BRYSON, 2011, p. 41. 

Fig. 6. Albert Memorial (1869): o príncipe 
Albert eternizado com o catálogo da  

Grande Exposição de 1851. 
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 Se para Marx a transfiguração do objeto em mercadoria e sua consequente 

inapreensibilidade era um caminho cujo fim seria a alienação das multidões, para os 

organizadores das exposições universais e para os empresários do comércio, esta 

mesma transfiguração era a chave alquímica para a construção e modelamento da 

experiência da compra e a consequente reorganização da multidão em torno desse 

processo. Se em um sistema de produção capitalista as pessoas eram alienadas do 

processo de fabricação dos objetos, agora elas seriam atraídas para o consumo, na 

ponta final do processo. AGEORGES (2006) resume: “a exposição quer construir as 

multidões”27. Entreter esta massa urbana passou a ser uma necessidade e também 

um problema: como ocupar a massa humana que vivia nas grandes cidades? “As 

pessoas agora trabalhavam em massa, viajavam em massa, eram educadas, presas 

e hospitalizadas em massa”28, nos lembra Bryson; as soluções para esta nova 

condição social deveriam ser grandiosas, impactantes, inebriantes. A Grande 

Exposição de 1851 e a reforma urbana de Paris, iniciada em 1852, são algumas das 

respostas dos governos a estas questões: a multidão deveria ser estimulada. 

A modernidade implicou um mundo fenomenal - especificamente 
urbano - que era marcadamente mais rápido, caótico, fragmentado e 
desorientador do que as fases anteriores da cultura humana. (...) A 
metrópole sujeitou o indivíduo a um bombardeio de impressões, 
choques e sobressaltos. O ritmo de vida também se tornou mais 
frenético (...). A modernidade, em resumo, foi concebida como um 
bombardeio de estímulos. (SINGER, 2004, p. 96)   

  

 Uma das respostas a esta necessidade de estímulo, o objeto como 

entretenimento, como coisa fantasmagórica, passa a ser a meta e o objetivo das 

exposições universais que se seguiram à de 1851. A partir de Marx, Benjamin (2006) 

define as exposições como “lugares de peregrinação ao fetiche-mercadoria”29. O 

guia da exposição de 1867 em Paris conclamava os visitantes a observarem as 

mercadorias expostas em um “golpe feérico do olhar”30: o gozo e o enlevamento 

com o objeto industrializado era o objetivo finalizador. Brilhantemente, os 

empresários entenderam que a grande finalidade das feiras era fazer com que as 

pessoas se entretivessem com a exibição dos objetos, os quais deveriam captar o 

olhar e o desejo da massa urbana. A inapreensibilidade criticada por Marx era o 

                                                 
27 Op. cit., p. 18. 
28 Op. cit., p. 36. 
29 BENJAMIN apud AGANBEM, 2007, p. 68. 
30 AGAMBEN, 2007, p. 68. 
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objetivo final. “A Europa saiu para olhar as mercadorias”,31 foi o comentário de 

Ernest Renan em 1855, sobre a Exposição Universal de Paris do mesmo ano. 

                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ao se tornar inapreensível, a mercadoria tornava-se desejada, justamente por ter se 

transformado em hors functio no ponto de vista marxista: livre da representação da 

dicotomia produção-troca, a ela poderia ser dada a liberdade de se tornar aquilo que 

o desejo do consumidor pretendesse. A sedução do objeto se daria no espaço da 

imaterialidade, ao ser alienado de sua memória-objeto, sua memória-coisa. É 

possível, neste ponto, relacionar o pensamento de Marx ao de Heidegger, levando 

em conta que a questão ontológica em Heidegger não é a mesma que Marx aborda. 

Ambos apresentam pontos em comum, como na questão artista-obra, artesão-

objeto. A separação entre os dois entes, ser-produtor e coisa-produzida, central ao 

capitalismo, é um dos pilares nocionais a partir do qual o comércio em larga escala, 

para as massas urbanas, se definirá a partir da segunda metade do século XIX.  

 O fetiche ao qual Marx se referia funcionava como uma ilusão, um truque de 

mágica: exposto em uma vitrine, em um balcão de um magasin, o objeto iludia o 

consumidor, enfeitiçado pela sedução - “ela se endireita, por assim dizer, sobre sua 

cabeça de madeira diante das outras mercadorias e se abandona aos caprichos 

mais estranhos como se pusesse a dançar”32 - o qual concordava passivamente em 

fazer parte do jogo. Heidegger vê esta questão sob outro viés: para ele, o que existe 

é uma transferência de sentidos, um deslocamento coisa/coisidade: o objeto-coisa é 

o mesmo; porém, uma vez exposto, assume uma coisidade que não aquela 

intencionada por aquele que o produziu. A partir do momento em que o objeto se 

                                                 
31 JONES, 2009, p. 359. 
32 MARX apud AGAMBEN, 2007, p. 67. 

Fig.7. A Exposição de 1855 em Paris: a multidão se faz presente para ver as 
mercadorias. 
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transforma em mercadoria, sua coisidade passa a ser definida pelo consumidor. Ora, 

se adotarmos o ponto de vista heideggeriano, o consumidor, ao contrário do que 

alertava Marx, está longe de ser passivo: é o sentido que ele dá ao objeto que define 

a sua coisidade. No espírito da flanerie, do olhar as coisas que era parte do Zeitgeist 

coletivo das sociedades industrializadas do século XIX, dar sentido à mercadoria era 

parte do jogo de sedução coisa-sujeito realizado no sistema de trocas da economia 

capitalista recém-implantada. Transformar a coisidade do objeto era parte do jogo, 

aceito pelo consumidor, que se tornava parte ativa do processo econômico. Marx 

poderia redarguir dizendo que, em um sistema capitalista, fazer parte do jogo de 

sedução não era opção: se o sistema capitalista “destroi os pequenos produtores de 

bens acabados”33 - estes que detinham o sentido, a coisidade das coisas que 

fabricavam - aos sujeitos alijados da consciência do processo de produção, só lhes 

restaria, como consumidores, recriarem o sentido da mercadoria. A sistêmica 

capitalista necessitava dessa relação sujeito-mercadoria, e se desdobrou em 

recursos cênicos para que ela fosse contínua: a espetacularidade da mercadoria, 

ancorada pela espetacularização do espaço, foi o emblema da modernidade no 

século XIX.  

 Esta questão que apontamos com Heidegger e Marx, vamos melhor 

esclarecê-la em capítulos adiante. Por enquanto, é necessário anotarmos: as 

exposições universais reestruturaram a vida nas grandes cidades: a noção do corpo 

urbano, do pertencer ao ambiente do novo, o sair às ruas para ver as novidades, o 

homem moderno se configurou a partir desta nova noção de espaço e tempo 

urbanos. “Fenômenos de multidão, como olhar vitrines, percorrer lojas sem intenção 

de comprar nada, misturar-se a outros consumidores e fazer compras não 

planejadas entraram no estilo de vida de um público numeroso.”34 

 

 

[1.4. A Paris de Haussmann: a cidade da modernidade ] 

 

 Paris se preparou para a nova demanda com a reforma de Haussmann. A 

nova configuração visava eliminar os traços da Paris velha, medieval, insalubre, 

insegura: 

                                                 
33 HOBSBAWN, 2011, p. 90. 
34 JONES, 2009, p. 360. 
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Quando em 1852 Napoleão III nomeou Georges Hausmann prefeito 
do Sena, a velha Paris é uma cidade doente, na qual a população 
não pára de aumentar perigosamente; uma cidade que sofreu, em 
menos de sessenta anos, os efeitos nefastos de três revoluções e de 
duas invasões de exércitos estrangeiros. (...) As condições de vida 
eram deploráveis na capital, onde as epidemias de cólera alastravam-
se - aquelas de 1832 e de 1849 foram as mais mortíferas que a 
cidade sofreu. (MONCAN, 2009, p. 7-8)35 
 

 A cidade necessitava de uma “nova configuração, e, sob certos aspectos, 

uma nova identidade: a cidade da modernidade”36.  

 Napoleão III sabia que a era industrial e o novo sistema de produção, fluxo e 

venda de mercadorias exigiam uma cidade organizada para se desenvolverem. 

Empreendimentos privados já haviam se ocupado de algumas melhorias: as gares 

parisienses foram construídas pelas companhias férreas (MONCAN, 2009), e foram 

os empresários do comércio que construíram as primeiras passagens urbanas, já 

referidas no presente capítulo. Mas, para Napoleão III, a cidade ainda carecia de 

muito: faltavam vias de trânsito rápido que ligassem as gares entre si, faltava 

higiene, faltava beleza. Sua Paris ideal seria: 

(...) uma cidade organizada, saudável, onde a população respira 
novamente, onde as avenidas e os bulevares largos ligam facilmente 
seus diferentes pólos de atração, onde os menos favorecidos vivem 
em condições decentes, onde o comércio e a indústria florescem 
livremente, um fornecendo trabalho ao outro. (MONCAN, 2009, p. 27) 
 

 Quando, em 1853, Napoleão III nomeou o barão Georges-Eugène 

Haussmann prefeito do departamento do Sena (MONCAN, 2009; JONES, 2009), 

sua intenção era clara: Haussmann foi nomeado porque ele era um homem técnico, 

administrador; era quem Napoleão necessitava para comandar a reforma da cidade. 

Além disso, Haussmann tinha planos para a reforma que casavam com as ideias de 

Napoleão. Apesar de a reforma ser conhecida como trabalho exclusivo de 

Haussmann, as ideias para a nova cidade foram de ambos: 

Para eles, a cidade moderna era um organismo que precisava ser 
analisado de acordo com um exame estritamente utilitário das 
funções urbanas. Napoleão e Haussmann consideravam-se clínicos 
urbanistas cuja tarefa era assegurar a nutrição de Paris, regular e 
agilizar a circulação das artérias (isto é, nas ruas), fortalecer seus 
pulmões de modo a deixá-la respirar (em especial, por meio de 
espaços verdes) e garantir que os resíduos fossem higiênica e 

                                                 
35 Não se deve desprezar o intuito de Haussmann em tornar a cidade mais segura, livre de levantes 
populares: “Parece haver pouca dúvida de que o desejo de minar a militância popular parisiense por 
meio de uma combinação de melhoramento social e ‘embelezamento estratégico’ realmente 
influenciou as ideias de Haussmann e colaboradores. O radicalismo popular era visto como uma 
espécie de epidemia anti-social, como o cólera ou a disenteria”. (JONES, 2009, p. 342) 
36 Idem, p. 323. 
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eficientemente utilizados. Com orgulho, Napoleão exibiu ao mundo 
todos esses aspectos da nova Paris nas exposições internacionais 
promovidas na cidade em 1855 e 1867. Como esperado, o mundo 
maravilhou-se. (JONES, 2009, p. 327) 
 

 A nova cidade tornou-se um “paradigma do planejamento urbano moderno”37 

e estabeleceu-se como palco para as exposições universais mais importantes após 

a de Londres em 1851; e também como modelo de sistemas de fluxos, 

deslocamentos e vida urbanos. A população ganhou as ruas e os parques: sair para 

ver e sentir a cidade passou a ser o passatempo e ocupação dos parisienses. A rede 

de comércio, já plenamente estabelecida antes da reforma urbana, reconhece a 

necessidade de grandeur: os magasins de nouveautés serão suplantados, nesta 

nova fase, pelos grands magasins: o espetáculo das mercadorias tornava-se 

grandiloquente. As mostras universais continuavam, mais do que nunca, a serem o 

paradigma expositivo: “tal como um eco da Exposição de 1855, os comerciantes 

empregam o termo ‘exposição’ para apresentar suas novidades de primavera e de 

inverno”38. A Exposição de 1855 foi um empreendimento conjunto: dois meses após 

sua inauguração, o magasin Au Louvre, construído principalmente para abrigar um 

hotel e uma galeria de lojas, ambos a serviço da mostra, abriu suas portas. Em 1863 

a galeria de lojas muda o nome para Grands Magasins du Louvre; seis anos mais 

tarde seu espaço é ampliado. No mesmo ano, em 1869, o magasin Bon Marché 

começa seu processo de ampliação (BUCKHARDT, 2006). Três anos depois, ao ser 

reinaugurado, sua monumentalidade impressionava mesmo aqueles que estavam 

habituados com a escala magnificente das mostras universais.  

 Os grands magasins eram os empreendimentos necessários para 

acompanhar a nova malha urbana parisiense: eles “representavam as questões 

financeiras importantes, e sua construção era consistente com as transformações de 

Paris no plano do urbanismo e da arquitetura”39.   

                                                 
37 JONES, op. cit., p. 358. 
38 TÉTART-VITTU, 2009, p. 176. 
39 Idem, p. 173. 
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[1.5. A implantação do sistema de moda dirigido ao consumo de 

massa: as exposições universais como paradigma] 

 

 Os grands magasins também consolidaram o sistema de moda que assumiu, 

na segunda metade do século XIX, características que o definem tal como o 

percebemos hoje. A logística de produção e distribuição de mercadorias têxteis, os 

espaços de comercialização, as opções de artigos à venda, a quebra de barreiras 

entre o mercado de luxo e o comércio dirigido às massas, graças aos recursos 

tecnológicos que possibilitavam a produção em larga escala de materiais outrora 

reservados às classes mais altas (como sedas e malharia fina), a introdução da 

venda por catálogos, todos estes foram 

agentes 

transformadores consolidados já no início da segunda metade do século XIX. 

 A transição do antigo sistema foi rápida: como comentado anteriormente 

neste texto, foi somente em 1793 que as leis suntuárias foram abolidas, permitindo 

Na página anterior: 
Fig. 8. O interior do Palácio de Cristal, gravura de Owen Jones. 

Fig. 9. O interior do grand magasin A La Tour Saint Jacques: ferro, vidro, luz, 
monumentalidade: das exposições universais para os magasins. 
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que trajes semelhantes àqueles reservados à realeza e aos nobres pudessem ser 

consumidos e portados por qualquer um. Segundo Ortiz, 

o decreto de 8 de brumário ano II (29 de outubro de 1793) dizia: 
“Ninguém, de nenhum sexo, poderá obrigar um cidadão ou uma 
cidadã a se vestir de uma forma particular, sob pena de ser 
considerado e tratado como um suspeito e perseguido como 
perturbador da ordem pública; cada um é livre de usar as roupas de 
seu sexo, que lhe convém.” (ORTIZ, 1991, p. 129) 

 

 O decreto de 1793 promoveu, nos anos seguintes, uma revolução na 

produção das vestimentas. Antes do referido decreto, a confecção de indumentárias 

que demandassem um sistema de produção mais sofisticado - ateliê de bordados, 

importação de tecidos finos, artesãos especializados - era voltada para as 

necessidades da corte, e dela dependia em inúmeros detalhes, desde a concessão 

de licenças de produção quanto benefícios sobre taxas, preferências sobre 

fabricantes, indicação para novos clientes. Todo este sistema - que abarcava várias 

esferas de produtores de artigos de luxo, como tapeçarias, mobiliário, joalheria, 

vestimentas - foi montado por Luís XIV, o “rei consumidor”40. Para ele, tornar a 

França um centro irradiador de cultura e luxo era uma questão de estratégias de 

poder político. MUKERJI (1997) citada por YAMAMURA (2005) nos aclara sobre as 

intenções do monarca francês:  

Para Luís XIV e seus ministros, que levaram as reivindicações 
francesas à grandeza de maneira séria, ter tanto a Grande Tradição 
quanto as tendências de moda localizadas tão firmemente na Itália 
era inaceitável. Se era para o Estado francês se tornar o centro da 
civilização europeia, ele deveria se tornar também um líder cultural e 
não somente político. Assim, Luís XIV seguiu os precedentes 
clássicos e imortalizou seus feitos através de obras de arte, enquanto 
Colbert manipulou a moda para tornar os produtos franceses 
desejáveis a uma elite consumidora através da Europa. Para estes 
homens, a beleza material era mais uma questão de poder e glória do 
que uma questão estética. (MUKERJI, 1997, apud YAMAMURA, 
2005, p. 90) 
 

 Por mais que a rede formada pela fabricação e consumo de artigos de luxo 

fosse restrita à corte e extremamente controlada, foi a estrutura que ela abarcava 

que forneceu a base para a formação posterior de um sistema de moda que 

alocasse produtores, agentes de distribuição, redes de comercialização. Nesta 

questão, a França passou à frente de seus competidores (notadamente, Inglaterra e 

Itália), pois o fato de já possuir uma refinada e muito bem montada rede de produção 

e distribuição de mercadorias de luxo a possibilitou oferecer maior variedade de  
                                                 
40 YAMAMURA, 2005, p. 90. 
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produtos no momento em que a nova burguesia, beneficiada pela queda das leis 

suntuárias41, passou a demandar por vestimentas mais elaboradas. A Revolução 

Industrial permitiu que novos empreendores criassem métodos inovadores de 

produção de artigos similares àqueles dirigidos ao mercado de luxo, porém mais 

baratos e que pudessem ser produzidos em larga escala. A produção em massa não 

só dividiu e distanciou a relação produção/consumo quanto foi um fator de influência 

sobre a moda. Artigos caros e fora do alcance do público de massa podiam ser 

reproduzidos em materiais mais simples, sintéticos, tornando réplicas de itens 

anteriormente raros ao alcance de qualquer um, como “peles de coelho que se 

transformavam em chinchilas da Mongólia”42. Graças a inovações como essas, a 

moda finalmente se democratizava e mudava o mercado de consumo, que ansiava 

por novidades. 

 Os donos dos magasins de nouveautés entenderam e estimularam essas 

mudanças, ao perceberem que elas eram primordiais para sustentarem a nova 

ordem econômica:  

O advento dos magasins de nouveautés é contemporâneo a 
uma “revolução” na esfera da confecção. O movimento de 
padronização das roupas (mesmo quando compostas de forma 
artesanal) impunha uma reorganização do sistema de 
produção de vestimentas, que passa da fabricação sob 
encomenda para a produção voltada para o mercado. Surge 
uma nova figura, o negociante transformador. Ele cria a moda, 
define os tecidos a serem fabricados, divide os pedidos entre 
os centros industriais e os revende, após retrabalhá-los. Essas 
operações lhe permitem comprar uma grande quantidade de 
tecidos, abaixando o preço da mercadoria. (ORTIZ, 1991, p. 
133) 

 

 Percebe-se que a criação de produtos de moda saiu da esfera dos ateliês 

especializados, nos quais havia um criador pensante, e foi diretamente para o 

comércio, onde passou a ser definida por negociantes que decidiam sobre cores, 

formas e materiais baseados nas preferências de consumo de seus clientes. “O 

desenvolvimento da confecção irá transformar os hábitos comerciais.”43 A formação 

                                                 
41 Roche nos esclarece a respeito das leis suntuárias. Segundo o autor, “os dezoito decretos 
estatuídos entre 1485 e 1660 revelam, no tocante às roupas e adornos, uma política econômica e 
uma defesa da aparência aristocrática. O preâmbulo do decreto de 1514 identifica explicitamente o 
título e as roupas: ‘Proibindo absoluta e categoricamente todas as pessoas, plebeias, não nobres [...] 
de assumirem o título de nobreza seja no estilo ou nos trajes. Durante quase dois séculos, a 
monarquia pelejou para restringir as sedas aos nobres, definir a hierarquia das cores e proibir o ouro 
e a prata nos tecidos e ornamentos (...)”. (ROCHE, 2007, p. 62) 
42 WILLIAMS, 1982, apud YAMAMURA, 2005, p. 91. 
43 ORTIZ, 1991, p. 163. 
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e o desenvolvimento de um sistema de moda que produzisse para o mercado de 

massa foram, em muito, estimulados pelas grandes mostras industriais, que 

promoviam empresas e produtos inovadores através de concursos e prêmios. A 

presença, nas feiras, de produtores ligados ao sistema de moda se fez notar ao 

longo do tempo,44 mas o 

momento transformador foi a 

exposição inglesa de 1851, já 

analisada neste texto45: 

(...) é a partir da Exposição 
de Londres de 1851 que se 
pode realmente falar de 
moda, com a seção de 
vestimentas que agrupa 
todos os artigos usados, 

tecidos inclusive. A moda 
feminina se afirma, na 
Exposição, como uma 

especialidade francesa, já que somente a Maison Gagelin, antiga 
casa À la Providence de Versepuy (inscrita no Almanaque do 
Comércio de 1802), expõe seus produtos confeccionados, 
notadamente mantos e casacos, mas também sedas bordadas que 
eram provavelmente cortes para vestidos. Por produtos como estes, a 
Maison Gagelin recebe uma medalha de primeira classe. Nesta 
exposição, as manufaturas de Lyon e as fábricas da Alsácia, bem 
representadas, forneceram aos grandes magasins de nouveautés de 
Londres sedas trabalhadas, lã e algodão estampado.  
(TÉTART-VITTU, 2009, p. 167) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 “A moda estava presente com os novos produtos feitos no novo tear Jacquard ou em tule entre 
1820 e 1830, pelos xales de cachemira em 1834 e 1838 e enfim, em 1844, pela crina para colarinhos 
falsos que, aplicada às anáguas por Oudinot-Lutel sob o nome de crinolinas, torna-se o maior 
elemento da silhueta feminina durante vinte anos.” (TÉTART-VITTU, 2009, p. 167) 
45 Este retorno à Exposição de 1851 se faz necessário, pois o que buscamos neste momento é a 
análise da formação do sistema de moda a partir das inovações expostas nas mostras universais.  

Fig.10. O stand da manufatura Morel na 
Exposição de 1851: a atração do olhar público. 
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 Para os fabricantes ligados à 

moda, as Exposições Universais 

eram um espaço transformador, onde seus 

produtos alcançavam o olhar direto 

do público, sem mediadores. Os prêmios 

recebidos nas exposições eram 

importantes para a difusão dos produtos e na 

conquista de novos mercados46: 

Na Exposição de 1855, 
a confecção, os 
vestidos bordados, os 
xales de seda ou de 

renda, assim como as flores artificiais e os chapéus, são numerosos e 
premiados. Este reconhecimento público é importante para os 
fabricantes, que incluem estas medalhas, provas de sua excelência, 
em sua papelada comercial a fim de atrair uma clientela internacional. 
Em 1855, a França é ainda o único país a apresentar vestimentas 
femininas completas, mesmo se a confecção comece em outros 
países, como a Áustria e a Inglaterra, onde se “trabalha a partir dos 
desenhos ou modelos parisienses, e os fabricantes estrangeiros 
entenderam que eles não tinham nenhum interesse em nos enviar 
seus produtos, que mais ou menos imitavam os nossos”. (TÉTART-
VITTU, 2009, p. 168) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
46 Não deixa de ser interessante que poucos autores de moda atentem para a importância das 
Exposições Universais na formação do sistema de moda. STEELE (1988) faz uma breve menção 
entre a relação das exposições com as vitrines de lojas de departamentos (p. 149). BREWARD 
(1995) examina as novidades que as exposições trouxeram para a moda, mas menciona apenas as 
inovações tecnológicas como novas formas de tingimentos e tintas artificiais (p. 162). A tarefa de se 
debruçar sobre o tema com maior clareza é deixada para historiadores como ANDIA, SILVEIRA E 
BUCKHARDT (2006), TÉTART-VITTU (2009) ou antropólogos como ORTIZ (1991). 

Fig. 11: As exposições e a moda: Xale de seda 
estampado com o mapa da Grande Exposição de 1867 

em Paris. 
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 As exposições chegaram mesmo a ditar mudanças na moda: segundo Simon, 

“foi precisamente por causa da fadiga causada pelas demoradas visitas à exposição 

de 1867 que a imprensa defendeu energicamente o uso de vestidos mais curtos 

naquele ano” (SIMON, 1995, p. 211). A exposição de 1900 recebia seus visitantes 

com uma estátua feminina de 5 metros de altura, denominada La Parisienne, vestida 

com criações da alta-costura francesa. E, na mesma exposição, o Palácio da Moda 

foi o segundo mais visitado47. O público que percorria as exposições48, maravilhado 

com os novos artigos expostos, vai em seguida demandar por eles nos grands 

magasins, acelerando o processo produção/consumo e contribuindo, “depois do 

segundo quarto do século XIX, para o renome de Paris no comércio de moda”49. 

Graças a esses estabelecimentos, Paris, que já era capital do mercado de luxo 

mundial graças à política de Luís XIV, passou também a ser a capital geradora de 

informações e tendências para o mercado de consumo em massa a partir da 

segunda metade do século XIX. Estas lojas trouxeram inovações fundamentais para 

que o mercado de moda francês se firmasse e se tornasse um gerador de riquezas 

fundamentais para a economia do país: estabeleceram os preços fixos de 

mercadorias, padronizaram o atendimento com treinamento de funcionários, 

separaram a venda de mercadorias em balcões ou departamentos por categorias 

específicas, investiram na produção de catálogos para serem difundidos nas 

províncias (conquistando desta maneira clientes que não poderiam se deslocar até a 

capital).  

 

 

[1.6. Os grands magasins  e a sofisticação do comprar] 

 

 Voltemos ao sistema de compras: o grande trunfo dos grands magasins foi 

empoderar o cliente, tornando-o o foco dos negócios. Aristide Boucicaut, dono do Le 

                                                 
47 JONES, 2009, p. 378. 
48 STEELE (1988) nos informa que produtores e comerciantes de moda parisienses expuseram nas 
nas exposições universais de 1855, 1867, 1878, 1889 e 1900, atraindo grandes multidões 
entusiasmadas com os produtos expostos.  
49 TÉTART-VITTU, 2009, p. 173. 



 

33 

Bon Marché - ainda hoje o mais mitificado grand magasin parisiense - entendia, já 

no último quarto do século XIX, que mais que um lugar confortável para compras, os 

grands magasins deveriam ser o modelo, o locus da vida cultural parisiense. A partir 

de 1875, 

ele abre uma galeria destinada às belas-artes, onde é exposta uma 
seleção de obras de qualidade, pintadas ou esculpidas; ele propõe 
aos clientes cansados um salão de leitura e onde pudessem se 
refrescar; em algumas noites eram oferecidos concertos para a 
“harmonia” dos funcionários que permaneciam na praça. Ele queria 
também facilitar a vida cotidiana; como os compradores do Bon 
Marché vinham de longe, ele lhes assegurava a entrega de suas 
compras, pois não é parte da cultura passear pela cidade carregado 
de pacotes. (BUCKHARDT, 2006, p. 46) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 As ideias de Boucicault ajudaram a 

estreitar a relação do ato das compras com 

o prazer, o que já era buscado pelo 

comércio desde a instalação das 

passagens em Paris em princípio do século 

XIX. Como afirma Rappaport, “no início 

do século XX, as compras já estavam 

intimamente relacionadas à ideia de uma cultura urbana de massa agradável e 

confortável” (2004, p. 160). Analisando a implementação da loja de departamentos 

de Gordon Selfridge em Londres em 1909 - a Selfridge’s -, a autora descreve a loja 

como um “monumento ao consumo de massa”, com “nove elevadores para 

passageiros e cem departamentos” (idem, p. 161). Ainda segundo Rappaport, as 

vitrines da loja originaram a “produção de uma nova paisagem visual, na qual a rua 

Fig. 12: Os balcões de atendimento aos clientes 
em um grand magasin: mais que oferecer 

mercadorias, é necessário seduzir. 
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havia sido transformada em um teatro, e a multidão, em um público de um dramático 

desfile de moda” (idem, p. 162). 

 Os grands magasins foram o coroamento final na relação que o capitalismo 

impôs sobre os elos entre produção e consumo. Ao tratar as compras como um ato 

de prazer, ao empoderar o consumidor tornando-o o foco das compras - e não as 

mercadorias -, todo um universo de sentidos e significados deslocados de suas 

origens formadoras no mercado de luxo se apoderou do mercado de moda. Se na 

época de Luís XIV os fabricantes e a origem de produção dos artefatos de moda 

eram o valor maior a ser considerado (l’appelation d’origine), nos últimos anos do 

século XIX e ao raiar do século XX, esta passava a ser uma questão secundária e, 

em muitos casos, irrelevante. A diversidade de mercadorias, as formas cada vez 

mais sofisticadas de exposição dos artigos, o bem-estar da clientela, estes tópicos 

passaram a ser mais importantes do que as origens de produção de uma peça e 

marcavam a diferença entre uma vestimenta produzida para consumo de massa e 

uma peça de alta-costura, que privilegiava os ateliês de origem. As novidades 

tecnológicas expostas nas Exposições Universais substituíram itens raros e fora do 

alcance popular e democratizaram o vestir: tingimentos caros agora poderiam ser 

reproduzidos com tintas fabricadas artificialmente50; o tear mecânico exposto na 

exposição de 1862 em Londres barateou a produção de rendas; e a exposição de 

1867 em Paris consagrava a Maison Gagelin, já mencionada neste capítulo: a casa 

de Versepuy produzia e “expedia 700 mil modelos reproduzidos no mundo inteiro. 

Não eram somente artigos de armarinho, mas vestidos prontos e montados sobre 

manequins de costura (...)”51. No raiar do século XX, a Revolução Industrial havia 

aumentado a massa urbana nas grandes cidades, intensificado a velocidade da 

produção e das trocas e das relações humanas. 

 Os motivos que fizeram a alta-costura paulatinamente, ao longo do século 

passado, assumir estas questões formadoras da nocionalidade da vestimenta 

produzida para o consumo de massa; o deslocamento dos sentidos e dos olhares na 

relação mercadoria/consumidor, a alienação da criação em moda das origens de 

produção, o alienamento dos sentidos, o fetiche passivo do consumo, a coisidade 

modificada pela doação de sentidos feita pelo consumidor, são questões a serem 

levantadas e investigadas nos próximos capítulos.  

                                                 
50 BREWARD, 1995, p. 162. 
51 TÉTART-VITTU, 2009, p. 170. 
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Cap. 2. As articulações entre arte e 

moda na Belle Époque e no Mod ernismo: a 

arte como estratégia  
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[2.1. Introdução] 

 

No primeiro capítulo tratamos da construção do sistema de moda no século 

XX a partir da necessidade de exibição das mercadorias. Como ponto de partida 

para essa construção, analisamos as exposições universais como mediadoras de 

novos sentidos e significados nas relações entre mercadorias (roupas) e indivíduos.  

Neste segundo capítulo pretendemos analisar o amadurecimento dessas 

relações durante a Belle Époque e o Modernismo e como elas se reorganizaram a 

partir de uma crescente aproximação entre o mercado de moda e o sistema de 

linguagens das artes. No processo de construção da indumentária, dois designers 

de moda passaram a apontar e mesmo reivindicar para seus trabalhos em moda 

uma similaridade com a construção de uma obra de arte: Charles Frédéric Worth e 

Paul Poiret. Ambos passaram a reivindicar - com o intuito de valorizar seus negócios 

e suas criações - status, linguagens e espaços anteriormente ocupados pelas artes 

plásticas. Neste capítulo, analisaremos como essas reivindicações ajudaram a gerar 

a imagem do criador de alta-costura como um gênio criativo, não conspurcado pelo 

sistema de produção das mercadorias (roupas) que alimentavam os grands 

magasins. Analisaremos como essa imagem será habilmente construída por ambos 

os designers com o intuito de imprimir à sua produção conceitos, valores e 

distinções, somente outorgados à produção artística. Ao mesmo tempo que 

desenvolveremos essas questões, abriremos um paralelo com o sistema de 

produção de roupas em série perpetrado pelos grands magasins: nesses espaços 

voltados para o consumo em massa, podemos também apreender as mesmas 

aproximações com o sistema da arte, em uma tentativa de captar o público que 

frequentava os salões exclusivos de alta-costura52. Para o desenvolvimento das 

referidas análises e questões, pretendemos nos apoiar em HEIDEGGER (2010), ao 

comentar sobre o ser da arte e da obra de arte; e ainda em TROY (2003; 2012) e 

GECZY (2012), que discorrem sobre o sistema de moda, seus aspectos e 

interrelações com a arte, e MAMMÌ (2012) que discute os espaços da arte.  

                                                 
52 Na segunda metade do século XIX, com o boom dos grands magasins – já comentado no capítulo 
1, não era comum a alta burguesia ou os membros da nobreza frequentarem esses espaços. Trazer 
a arte para esses espaços – montando pequenas salas de exibição de pinturas ou decorando salas 
de leitura - seria uma maneira de seduzir esse público.  
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Para introduzirmos a discussão sobre a necessidade da aproximação com a 

arte feita pelos dois designers que analisaremos, é necessário retomarmos algumas 

questões sobre o sistema de moda apontadas no capítulo anterior. Como foi 

arguido, a reorganização do sistema de produção de vestimentas na França foi 

essencial para suprir a crescente demanda dos grands magasins parisienses ao 

longo da segunda metade do século XIX. O sistema de produção de indumentárias 

tornou-se um sistema de produção de mercadorias: uma peça de roupa produzida 

industrialmente, disposta nas vitrines de um grand magasin, era parte de uma 

grande rede de produção em que elementos como a origem de produção da peça, a 

qualidade do material usado em sua confecção, a habilidade do artesão/trabalhador 

que a confeccionou eram itens alienados de sua identidade. Segundo Heidegger, 

podemos inferir que, nesse processo, era a identidade-coisa da vestimenta que se 

perdia, já que a peça de roupa passava a ser produzida com o intuito de ser exibida 

e consumida. Sua função mudava de proteção do corpo para protagonizar um ser-

mercadoria, um ser-consumo. Alienada daquele que a produzia, a peça de roupa 

passava a ter sua coisidade determinada por aquele que a desejava através dos 

paineis de vidro das vitrines das lojas: para o público, a sedução da vestimenta 

estava em ser consumida. Esse fator apontava um elemento novo para aqueles que 

se ocupavam do criar: para o público consumidor, o ato da criação e a habilidade do 

criador não eram itens que agregavam valor à peça. A mecanização do sistema 

confeccionista, porém, irá originar também um movimento contrário a essa 

industrialização: alguns atores do sistema de moda passam a buscar um engenho, 

um domínio do fazer individual e único da indumentária.  

Podemos aqui arguir que este posicionamento que alguns designers 

adotaram em relação à produção de vestimentas possa ser pensado como um 

acontecer da verdade53: ao recusarem a produção industrial e mecânica das roupas, 

procuravam uma artesania, um domínio pleno e consciente de todas as etapas do 

ofício. Esta consciência da verdade inerente à criação e confecção das peças teria 

seu correspondente como artífice produtivo nos ateliês de produção de 

indumentárias de luxo, que mantinham a expertise artesanal, o domínio pleno do 

ofício. Aqui vale abrir um hiato e considerar que, ainda na segunda metade do 

                                                 
53 Heidegger define a arte como o “desvelo da verdade na obra. Então a arte é o tornar-se e o 
acontecer da verdade” (HEIDEGGER, 2010, p. 181). Quando aplicado à moda, o desvelo da verdade 
poderia ser considerado como o desvelo do criar, do domínio do fazer. 
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século XIX, enquanto alguns designers optaram por esta busca da artesania e da 

expertise do ofício como uma fuga à massificação trazida pelos processos 

industriais54, outros, como Charles Frederic Worth (considerado o primeiro designer 

de moda a estabelecer uma maison de haute couture), fizeram esta opção porque 

voltar aos ateliês de origem, às peças confeccionadas sob exclusividade, era uma 

marca de distinção em um mercado onde cada vez mais as questões inerentes ao 

ato criativo per se não eram valores agregados à compra. Para designers como 

Worth, optar pelos métodos de produção dos ateliês outrora exclusivos da nobreza 

significava trazer de volta para suas peças o domínio da criação e, 

consequentemente, uma quase intangível aura55 da arte, que as dignificaria perante 

o olhar do público. Para Worth, essa opção era uma questão de restaurar a 

coisidade da coisa. Mas veremos que, para ele, esse processo era somente parte do 

caminho.  

Quando nos debruçamos sobre a trajetória de Charles Frédéric Worth, 

observamos que ele usou a questão da distinção do fazer artesanal como mimesis56: 

ao mesmo tempo que mantinha um ateliê de produção artesanal das roupas, parte 

delas era montada em uma escala semi-industrial. Ou seja: em parte, suas criações 

eram representações de peças artesanais e únicas. Para criar a ilusão de 

exclusividade, Worth necessitava que sua persona fosse apreendida como gênio, 

como artista. Dessa maneira, a aura da criação perpetuada na imagem de Worth 

seria estendida às suas criações: enquanto ele se mantivesse como gênio único da 

alta-costura, suas roupas seriam, por consequência, criações únicas, apesar da 

semi-industrialização de seu ateliê.  

Worth passou pelo processo da produção em massa ao ofício artesanal (ou, 

pelo menos, à aparência do um ofício artesanal) - de maneira notável: foi ele que, 

quando ainda empregado da Maison Gagelin, sugeriu aos donos da casa que 

                                                 
54 Um desses designers que negaram a indústria foi William Morris (1834-1896) que, entre várias 
atividades, era arquiteto, designer de móveis e de tecidos. Morris acreditava que a massificação 
levaria a uma perda do domínio dos ofícios: ao se dividir a produção em etapas, o trabalhador seria 
alienado da totalidade do objeto. Envolvido com o Movimento Estético (Aesthetic Movement) na 
Inglaterra da segunda metade do século XIX, ele estendia suas considerações sobre individualização 
e processos de produção de massa às roupas: Morris acreditava que a roupa deveria obedecer a 
ideais estéticos que se adequassem à personalidade individual e à fisiologia do corpo feminino, 
fugindo da padronização da moda massificada (EHRMAN, 2012).   
55 Quando Benjamin define a aura como “a única aparição de uma realidade longínqua, por mais 
próxima que ela esteja”, podemos aplicar este sentido à busca por uma artificação do fazer da roupa 
empreendido por alguns indivíduos no momento em que o sistema de moda se industrializa 
(BENJAMIN, 1975, p. 16) 
56 Aqui usamos o sentido platoniano do termo, o da imitação da representação.  
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comercializassem peças prontas de roupas e não apenas tecidos. Esse fato foi uma 

inovação formidável, pois pela primeira vez as mulheres podiam comprar a 

indumentária toda pronta, ao invés de comprarem o tecido em uma loja e 

confeccionarem a roupa em um pequeno ateliê de costura. “A manufatura de uma 

vestimenta, da seleção do tecido à escolha do modelo, mesmo os acabamentos, 

tudo isso podia ser feito agora em um único procedimento. As roupas, enfim, podiam 

ser projetadas”.57 Worth e a Maison Gagelin alteraram, com este procedimento 

inédito, a percepção do público sobre a indumentária em si: a facilidade com que 

poderia ser adquirida, diretamente com um vendedor em um grand magasin e 

através de um menor número de mediadores - pois eliminava-se, neste 

procedimento inovador, o contato com a costureira ou alfaiate, o comerciante de 

aviamentos, o vendedor de tecidos - possibilitava um maior interesse por novidades 

e reposições de modelos, acelerando consequentemente a velocidade do sistema 

de produção de vestimentas. A introdução da máquina de costura Singer, 

apresentada ao público pela primeira vez na Exposição Universal de 1851,58 

também contribuiu para esta aceleração.  

Quando Worth saiu da Maison Gagelin e montou seu próprio ateliê de roupas 

exclusivas, a Casa Worth, ele fez uma adaptação de sua invenção para o antigo 

empregador: ao invés de esperar que as clientes lhe mostrassem como queriam 

suas roupas, ele lhes apresentava modelos semi-prontos, feitos industrialmente, e 

os adaptava depois manualmente ao gosto e corpo de cada cliente. De couture à la 

façon (como era chamado o processo de produção do modelo único, feito sob 

medida) à invenção da alta-costura: esta foi a grande inovação de Worth. A Casa 

Worth foi um negócio muito rentável, mas seu sistema de produção era um híbrido e 

Worth, ambíguo: ao mesmo tempo que apresentava inovações que revolucionaram 

o mercado da moda comercial - ele foi o primeiro costureiro a apresentar suas 

criações em modelos, o primeiro a montar desfiles de moda; o primeiro a “assinar” 

suas criações com etiquetas,59 o primeiro a planificar e produzir em massa partes de 

                                                 
57 No original: “Clothing, in short, could now be designed” (NORD, 2005, p. 70). Aqui optou-se pela 
tradução do verbo “to design” como “projetar” para que fosse entendido que a manufatura da roupa 
passou a ser parte de uma grande engrenagem de produção. A tradução mais corriqueira (“as roupas 
poderiam agora ser desenhadas”) não expressaria a ideia de um projeto resultante de um processo 
mecânico de produção. Para um maior desdobramento etimológico da palavra design, ver FLUSSER, 
Vilém: Sobre a palavra design. In: FLUSSER, Vilém. O mundo codificado. São Paulo: Cosac Naify, 
2007. pp. 180-186. 
58 GECZY, 2012, p. 59. 
59 TROY, 2003, p. 24. 
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uma roupa e depois aproveitá-la em modelos diversos,60 uma prática que só seria 

comum décadas depois - ele criou o próprio sistema da alta-costura, que funciona 

até hoje de maneira muito semelhante à forma por ele implantada.61 Ao montar sua 

própria Maison em 1858, Worth adaptou a montagem da roupa semi-pronta ao 

trabalho artesanal exclusivo - e revolucionou todo um sistema de produção. Sua 

estratégia de negócios era contraditória mas também inovadora: ao mesmo tempo 

que produzia modelos para sua própria maison, ele também desenhava peças para 

serem copiadas por outras lojas no exterior, bem como para a venda em lojas de 

departamentos:62 “A inovação essencial atribuída a Worth não reside no corte de 

suas roupas; mas sim no aspecto criativo de produzir ‘modelos’ que poderiam então 

ser distribuídos comercialmente mundo afora” (COLEMAN, 1989, apud TROY, 2006, 

p. 20). Veio daí sua necessidade de começar a marcar suas criações originais com 

etiquetas: eram necessárias para “identificar os produtos Worth originais” (TROY, 

2003, p. 24). Sua estratégia definiu e define, até hoje, a maneira como as casas de 

alta-costura operam: não somente produzem para suas próprias lojas como também 

para grandes empreendimentos,63 frequentados por um público heterogêneo, 

consumidor da produção massificada. 

Ora, nos anos subsequentes, esta inovação tanto no processo de fabricação 

quanto na estratégia de negócios implicaria uma dispersão do trabalho criativo e, 

extensivamente, da própria persona de Worth como criador. Para o grande público 

consumidor que frequentava as lojas de departamentos, a figura de alguém que 

criava modelos tornou-se um item irrelevante frente à sedução da variedade de 

modelos e facilidade de aquisição das peças prontas expostas nos diversos grands 

magasins. Quando analisamos Worth sob uma ótica heideggeriana, fazer o caminho 

inverso - montar um ateliê, retornar aos métodos de produção semi-artesanais - era 

trazer a coisidade do fazer de volta à coisa produzida, re-ligar o fazer ao criador. 

Uma vez que a coisidade da roupa fosse restabelecida, ele podia permitir que ela 

                                                 
60 PENDERGAST e PENDERGAST, 2004, p. 606. 
61 No sistema atual da alta-costura, a marca ou o designer lança suas criações em um desfile; 
durante as próximas semanas após o lançamento, as clientes mais exclusivas seguem para o ateliê 
para adquirirem os modelos de sua preferência. Estes são, então, confeccionados artesanalmente 
nas medidas da cliente. A maison mantém um arquivo das compras de cada cliente, com o objetivo 
de minimizar o incômodo de vender peças semelhantes a uma clientela que frequenta os mesmos 
círculos sociais.  
62 TROY, 2003, p. 21.  
63 Lojas de departamentos como a Macy’s (EUA) ou a Harrod’s (Inglaterra) mantêm setores 
dedicados apenas ao prêt-à-porter desenvolvido por marcas de luxo. 
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voltasse a se tornar coisa - e daí reintroduzi-la no mercado de moda, seja por 

intermédio de seu ateliê, seja em uma loja de departamentos. A genialidade de 

Worth está não somente na construção desse processo, mas principalmente na 

compreensão de uma necessidade contemporânea à sua época: a de que esse 

processo coisa-coisidade-coisa fosse estabelecido, de que este jogo fosse jogado 

por todos os seus atores: pelo criador (Worth), por sua clientela, pelas lojas de 

departamento. O espetáculo era a mercadoria: Worth a devolvia ao mercado 

embalada pela unicidade da criação - daí seu gênio, daí seu lugar no panteão da 

moda.  

Para tanto, os artífices que ele perpetrou: para Worth, era necessário que 

esse processo fosse percebido por sua clientela exclusiva. Daí a necessidade de 

etiquetas que “assinassem” as peças exclusivas, e a própria estrutura do atelier, 

onde as clientes eram atendidas por Worth em pessoa.  

Essa estratégia de Worth foi montada à perfeição: seu nome na história da 

moda se inscreve mais (e quase unicamente) como o fundador da alta-costura, e 

menos como o inventor da ideia brilhante de vender roupas prontas e em série, ou 

seja: o fundador do princípio do prêt-à-porter, o processo que movimenta o sistema 

global da moda hodierna. “As ideias de Worth aconteceram em uma época em que 

fábricas de roupas e lojas de departamentos eram empreendimentos novos; elas, 

bem combinadas, criaram um novo conceito na moda, chamado de ready-to-wear” 

(PENDERGAST e PENDERGAST, 2004, p. 606). O que vários textos atuais sobre 

moda chegam a ignorar é que, se hoje consideramos Worth o pai da alta-costura e 

esquecemos o fato de que ele também possibilitou a implantação do que veio a ser 

conhecido como o sistema do prêt-à-porter, esta imagem foi habilmente construída 

pelo próprio Worth.64 Ele rejeitava ser considerado simplesmente um homem de 

negócios - daí a necessidade da persona artística, basilar para o sucesso de seu 

negócio como couturier e repetida em vários textos sobre moda.65 Sua imagem 

eternizada é a do criador, a do “artista reminiscente dos vários auto-retratos de 

Rembrandt”, como cita TROY (2006), retomando HOLLANDER (1993, p. 28). Anne 

Hollander aponta a construção que Worth fez para si em foto realizada por Félix 
                                                 
64 Heinemann cita Worth apenas como o criador da alta-costura. Ela menciona, por exemplo, o fato 
de que Worth foi o “primeiro dos costureiros que eram considerados artistas, não artesãos” 
(HEINEMANN, 2012, p. 204), descartando (ou ignorando?) a construção da persona do criador 
executada por Worth. GECZY (2012) e STEELE (2012) discorrem rapidamente sobre e Worth e sua 
relação com a industrialização crescente na moda do século XIX. 
65 HOLLANDER, 1993, TROY, 2006, para citar apenas dois. 
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Nadar em 1895: a boina, o jaleco, semelhantes às indumentárias dos artistas como 

Wagner e Monet. Worth necessitava dessa montagem, dessa transferência de 

discursos para distanciar sua figura de criador daquela do homem de negócios. Para 

a clientela da Casa Worth, era importante vê-lo como o criador-gênio incontestável, 

e não simplesmente o comerciante bem-sucedido, oriundo de um negócio popular, 

de atendimento de balcão, como a Maison Gagelin. Se Worth fosse apenas mais um 

comerciante, como separá-lo da figura dos donos dos grands magasins, que 

operavam em um patamar de negócios mais rápido, rentável e avassalador, e vários 

deles também oriundos de estabelecimentos comerciais mais simples? É importante 

para o desenrolar de nosso raciocínio esta comparação entre Worth e os donos dos 

grands magasins, já que tanto eles quanto Worth estabeleceram parâmetros para o 

sistema atual de moda.  

Para Worth, manter a aura do criador, do artista, seria o que tornaria a ele e a 

seu estabelecimento especiais, quando comparados aos empresários donos das 

lojas de departamentos. Assim se justifica a indumentária do artista, do criador, 

diferente da imagem do empresário inovador bem-sucedido: comparemos a 

anteriormente mencionada foto realizada por Félix Nadar em 1895 com o retrato de 

Aristide Boucicault,66 pintado por Bouguerau vinte anos antes, e o auto-retrato de 

Monet em 1886. Monet e Worth, “les artistes”: boina, laço no pescoço no lugar de 

gravata; Monet com um jaleco para pintar, Worth com um casaco largo que imitava o 

desenho do jaleco de Monet. Já em Boucicault, o terno, a imponência e a arrogância 

do empresário bem-sucedido. Cabe ressaltar que Félix Nadar, o fotógrafo que 

capturou a imagem de Worth como artista, é o mesmo que, em 1874, cedeu seu 

estúdio para a apresentação da primeira exposição impressionista. E William-

Adolphe Bouguereau, que realizou o retrato de Boucicault um ano depois desta 

exposição, era o maior representante do tipo de arte acadêmica que os 

impressionistas combatiam.   

Com o retrato realizado por Nadar, Worth estabelecia uma identidade: o 

artista alinhado à sua contemporaneidade, distanciado do homem de negócios 

pseudo-aristocrático (lembremos que Boucicault começou sua carreira como 

funcionário de um magasin de nouveatés67) e conservador. Worth não estava 

sozinho nesta construção da imagem, a ideia romântica do artista como gênio havia 

                                                 
66 Boucicault era proprietário do grand magasin Le Bon Marché. 
67 BUCKHARDT, 2006, p. 44. 
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impregnado outras áreas da arte. Na Alemanha, o compositor Richard Wagner se 

deixava retratar em vestes semelhantes em 1870;68 na Escócia, o arquiteto Charles 

Rennie Mackintosh, conhecido por sua visão única da arquitetura, mostrava a 

diferença em relação a seus pares com uma indumentária semelhante, em 1893: 

sem a boina dos outros retratados, mas com o laço à guisa de gravata de Worth. 

Podemos explicar a necessidade de Worth, Wagner e Mackintosh de criarem uma 

imagem artística moldada pelo aspecto sartorial citando Hollander: 

Obviamente, se o vestir expressa status, não somente a posição atual mas 
uma mudança de hierarquia pode ser seguramente explicitada nas roupas, 
quando não pelo discurso ou pela ação. Se o vestir expressa outras formas 
de classificação – idade, sexo, ocupação –, naturalmente uma mudança nas 
roupas pode acontecer antes ou em vez de qualquer possível mudança de 
circunstância. (HOLLANDER, 1993, p. 355) 

 

Para Worth, o travestir em artista marcava sua nova posição social: não mais 

o funcionário de balcão da Maison Gagelin, e sim o criador genial, que atendia a 

nobreza europeia, não frequentadora dos grands magasins. Worth viveu em um 

momento único, de democratização do vestir. Suas estratégias para manter 

negócios nas duas áreas do sistema de moda – alta-costura e prêt-à-

porter - formataram técnicas e discursos paradigmáticos para as marcas e designers 

futuros.  

 

 

                                                 
68 HOLLANDER, 1998. 
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[2.2. A necessidade da arte: os discursos emprestad os 

pela alta-costura e pelo prêt-à-porter] 

 

Como estudado no tópico anterior, em fins do século XIX, tanto a alta-costura 

quanto a indústria do prêt-à-porter utilizavam técnicas de produção e distribuição de 

modelos bastante similares, graças principalmente às inovações perpetradas por 

Worth. Algumas delas foram utilizadas tanto pela Maison Gagelin (que iniciou uma 

espécie de produção bastante similar ao prêt-à-porter hodierno), quanto pela Casa 

Worth. Segundo Shonfield, “por volta do final da década de 1870 (...) C. F. Worth 

estava, de fato, começando a administrar seu salon de couture dentro de uma 

escala quase industrial” (SHONFIELD, apud TROY, 2003, p. 22). E em TROY 

(2003), aprendemos que os vestidos da Casa Worth eram montados em máquinas 

de costura a partir de moldes padronizados (este procedimento é, essencialmente, a 

base técnica do prêt-à-porter); somente o corte, acabamento e os bordados eram 

feitos à mão. Dentro deste contexto, a necessidade da se aproximar da arte era, 

para Worth, uma distinção necessária: além da aura do artista criada para si próprio, 

ele colecionava objetos de arte e decoração, montando em sua villa particular “um 

palco para sua auto-representação como artista e patrono das artes” (TROY, 2003, 

p. 31). Worth, assim como outros burgueses ascendentes, tentava se igualar à 

antiga aristocracia, que tinha o colecionismo como hábito e era sua clientela.  

No tocante ao colecionismo, a prática de Worth não realizava nenhuma 

inovação: os proprietários dos grands magasins, “vindos geralmente de famílias 

pouco afortunadas” (BRUNEL, 2006, p. 120),69 investiam na compra e coleção de 

                                                 
69 Nord, comentando sobre a ascensão social na França pós-revolução, aponta que “os maiores 
emergentes (...) eram os próprios donos dos grands magasins, homens de origens modestas que, por 
força de trabalho duro, astúcia, imaginação e boa sorte, conseguiram amealhar fortunas pessoais 
imensas. Muitos eram provincianos (...) que foram para a capital para deixar sua marca“. (NORD, 
2005, p. 80) 

Na página anterior, da esquerda para a direita: 
Fig.13: Charles Frederick Worth, em 1892, 

foto de Felix Nadar. 
Fig. 14: Monet, auto-retrato, 1886. 

Fig. 15: Richard Wagner, foto de 1870; 
Fig. 16: Charles Rennie Mackintosh, em 1893; 

Fig. 17: Aristides Boucicault, 
pintura de William-Adolphe Bouguereau, em 1875. 
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obras e objetos de arte como forma de investimento, mecenato e filantropia. É 

importante volta e meia retomarmos, neste texto, os grands magasins; como a 

trajetória do próprio Worth prova, o desenvolvimento tanto do sistema da alta-

costura quanto do sistema da moda feita em escala industrial foi paralelo e, por 

muitas vezes, possuiu eixos identitários comuns. É necessário lembrarmos que os 

donos dos grands magasins operavam com propostas diferentes daquelas de Worth: 

se, para o costureiro, a roupa era coisa imbuída da coisidade-criação, para os 

empresários dos grands magasins, a coisidade da roupa era o espetáculo: ou seja, o 

processo coisa-coisidade se dava nela mesma na própria peça, sem transferências. 

Mas esse processo só se realizaria enquanto a exibição da mercadoria se desse no 

espaço cênico do grand magasin. Daí a necessidade da arte: ela avizinharia a 

coisidade-espetáculo da roupa-mercadoria do grand magasin da coisidade-criação 

que havia nas peças de Worth - e atrairia um novo público, acostumado à 

experiência oferecida pelos ateliês exclusivos.  

De acordo com BRUNEL (2006), Alfred Chauchard, fundador dos Magasins 

du Louvre, e Ernest Cognacq, dono da Samaritaine, montaram as coleções de arte 

mais notáveis dentre os donos de grands magasins.70 Cognacq, talvez inspirado em 

Aristide Boucicault,71 decidiu que sua coleção seria exibida ao público: próximo a 

sua loja principal, a Samaritaine, ele construiu outra, conhecida como Samaritaine 

de Luxe,72 feita para atender uma clientela mais exclusiva que aquela que 

frequentava a loja principal. Dentro da Samaritaine de Luxe o empresário construiu 

um museu onde sua coleção era exposta. Com o museu, Cognacq tentava trazer 

para seu estabelecimento um pouco da aura dos ateliês exclusivos.    

A arte como subterfúgio, como espaço vacui de mercadorias: dentro do 

próprio magasin, um espaço não contaminado pela atividade comercial.73 Um artífice 

                                                 
70 Por volta de 1900 donos de lojas de departamentos francesas já compravam Monets e Sisleys para 
suas coleções, ajudando a estabelecer a arte impressionista como um investimento rentável. 
(EVERDELL, 1997, p. 142) 
71 Como já mencionado no capítulo 1, Aristide Boucicault era o dono e fundador do Le Bon Marché, 
talvez hoje o único grand magasin que ainda carrega a imponência daqueles tempos. Dentro do Bon 
Marché havia uma pequena galeria de arte. 
72 O prédio da Samaritaine de Luxe pertence hoje ao banco BNP-Paribas. A loja principal, a 
Samaritaine du Pont-Neuf, está fechada, por razões de segurança, desde 2005.  
73 Uma nota: em 1909, Gordon Selfridge, dono do grand magasin Selfridge’s de Londres, montou sua 
loja uma “Silent Room”, um espaço onde os clientes poderiam “descansar do rodamoinho das ofertas 
e se reenergizarem”. De janeiro a fevereiro de 2013, a loja Selfridge’s montou uma versão 

contemporânea do espaço, como parte de uma campanha intitulada No-Noise. A ideia da campanha 
era justamente criar um espaço não contaminado pelo consumo: algumas marcas de luxo foram 
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engenhoso, montado para conquistar a clientela ainda não seduzida pelo grand 

magasin, já que “os clientes ricos, lançadores de moda, ainda preferiam comprar 

suas roupas com Doucet ou Worth, comprando nos grands magasins somente 

roupas de baixo ou peças para a casa” (NORD, 2005, p. 78). O fato de que durante 

um tempo o acesso ao museu da Samaritaine de Luxe só era possível através da 

loja dispunha a arte e a mercadoria em um patamar de equivalências: o acesso à 

arte era permitido através do interesse pelas mercadorias.  

É importante, porém, apontarmos as diferenças dos discursos dos ateliês de 

luxo e das lojas de departamento em relação à arte, já que os objetivos desses 

homens de negócios, ao ligarem o comércio ao território das artes, destoavam 

daqueles de Worth. Enquanto esse dissimulava o caráter comercial de seu negócio 

com o manto da criação artística e fazia seus vestidos semi-prontos serem 

percebidos como pequenas obras de arte originais, empresários como Chauchard, 

Cognacq e Boucicault tratavam a arte como mercadoria e investimento. Trazer a arte 

para dentro do espaço comercial era necessário para disfarçar a “máquina industrial” 

que a loja de departamentos havia se tornado. A descrição apresentada por Nord 

nos é pertinente:  

A loja de departamentos era realmente uma criatura da 

industrialização. Ela participava e coordenava um processo 

produtivo que encampava tanto o moinho quanto a mansarda. 

Nenhuma instituição comercial dispunha de mercadorias em tais 

quantidades, nenhuma funcionava com tal precisão mecânica ou 

eficiência burocrática. (NORD, 2005, p. 69) 

 

A presença da arte suavizaria a máquina: mediaria dialogismos, transmutaria 

os espaços comerciais em locus híbridos e, por instantes, livres da premência do 

consumo. Os donos das lojas de departamentos aproveitavam o deslocamento dos 

espaços expositivos dos salões de arte, já decadentes, para locais menores, onde 

era possível ressignificar a apreciação da obra de arte. Segundo Mammì, esta 

prática sugeria “uma relação entre gosto estético e estilo de vida” (MAMMÌ, 2012, p. 

68), estabelecendo uma relação que só será desenvolvida plenamente pelos 

estabelecimentos comerciais décadas depois, durante a exposição de 1925, da qual 

                                                                                                                                                         
convidadas a participar realizando edições especiais de seus produtos, onde o logo era apagado da 
embalagem ou da roupa. Disponível em: http://nonoise.selfridges.com Acesso em:  03/03/2013.  
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falaremos mais tarde nesse texto. Calculadamente, os empresários usavam a arte 

para mediar as questões relativas ao gosto e refinamento estético e imiscuí-las em 

seus empreendimentos, de tal maneira que a exposição de arte equiparava-se à 

exposição de mercadorias, tornando toda a experiência do comprar um afetamento 

dos sentidos, inebriando o cliente/espectador. Lorenzo Mammì aponta que este 

afetar dos sentidos já era observado pelos autores franceses ao se referirem aos 

salões artísticos do século XIX, cuja decadência, segundo o autor, corresponde 

cronologicamente ao “auge de empreendimentos como o Bon Marché” (idem, p. 67).  

Alfred Chauchard e Ernest Cognacq, apesar de suas maneiras por vezes 

controversas de lidar com o mercado de arte,74 foram pessoas importantes para o 

mercado de arte francês de fins do século XIX e princípio do XX. Em alguns 

aspectos, empresários como Chauchard e Cognacq tiveram um papel de 

disseminação das artes em espaços comuns à moda mais importante que nomes 

como Worth, Jacques Doucet ou Paul Poiret.75 Jacques Doucet, um costureiro que 

menosprezava o próprio ofício e preferia ser conhecido como colecionador de arte,76 

é hoje posto ao lado de Worth quando se considera que sua prática do colecionismo 

o levou ao que Troy descreveu como uma “reconstrução de suas personas 

individuais mais como artistas do que como costureiros, connoisseurs mais que 

homens de negócios” (TROY, 2006, p. 36). Ironicamente, foi a sua ligação com a 

arte que garantiu a Doucet seu espaço em livros e mostras sobre moda, nos quais 

                                                 
74 Causava repúdio no meio artístico a maneira como Chauchard especulava e influía sobre os preços 
de obras tidas como menores, a ponto de, em uma correspondência endereçada a um conhecido, o 
artista fauvista Puvis de Chavannes se referir ao empresário como um “idiota (...) que compra por 
centenas de milhares de francos quadros que estariam muito bem pagos por quinze mil. (Excerto de 
carta de Puvis de Chavannes endereçada a um artista cujo nome se desconhece. Nota apresentada 
em texto de SIMON 2006, pp. 126-128.) 
75 Apesar da importância de Chauchard e Cognacq como patronos das artes, é curioso observar que 
praticamente inexistem referências sobre esses empresários nos livros e textos sobre arte e moda. 
Mesmo em livros que relacionam a moda à arte impressionista e sua época, como os recentes 
Fashion in Impressionist Paris e Impressionism, Fashion and Modernity (ambos editados em 2012), o 
papel destes homens de negócios na popularização da arte ao relacioná-la com compras e moda é 
deixado para segundo plano. Não menos importante, eles tornaram possível em sua época e 
posteriormente, o acesso de milhares de pessoas a obras de arte que até então se fechavam em 
coleções particulares: suas coleções hoje fazem parte de museus públicos da cidade de Paris. A 
coleção de Chauchard é hoje parte do acervo do Museu d’Orsay; a coleção de Cognacq pertence ao 
Hôtel Donon - também conhecido como museu Cognacq-Jay, sob a responsabilidade da prefeitura de 
Paris. 
76 A arte moderna deve muito a Doucet: sua coleção de obras impressionistas e pós-impressionistas 
era memorável, e ele foi um dos primeiros colecionadores a comprar Picasso: “Les Demoiselles 
d’Avignon” foi de Doucet, que a comprou diretamente do artista em 1924, sob os conselhos de André 
Breton (FRANCK, 2004, p. 425; MACKRELL, 2005, p. 121) e Matisse. 
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figura sempre como um grande criador 77 – o que confirma o sucesso da estratégia 

de Worth ao adotar o discurso da arte como meio de obliterar o caráter comercial de 

sua maison de couture. A mitificação da própria imagem e a artificação do produto 

semi-massificado para torná-lo singular: eis o grande legado de Charles Frédéric 

Worth. 

 

 

[2.3. Paul Poiret : o artista, o costureiro e o 

empresário] 

  

Se Worth estabeleceu os parâmetros dos discursos artificadores de uma 

moda semi-industrializada, Paul Poiret (1879-1944) conduziu esses recursos a 

outros patamares de sofisticação e engenho. Se, como aponta Troy, Worth e Doucet 

reconstruíram suas personas como connoisseurs, Poiret construiu sua identidade 

como artista-couturier, tornando impossível a separação de uma identidade da outra. 

Como apontaremos mais adiante, os modus operandi de Poiret estabeleceram 

práticas e sentidos ainda válidos nos sistemas de moda e arte atuais. Torna-se 

necessário, assim, rever essas práticas e avaliar os sentidos por elas propostos. 

Mas antes é necessário que informemos um pouco sobre a história de Poiret.  

De acordo com Koda e Bolton, Paul Poiret começou sua vida profissional 

como funcionário de Jacques Doucet em 1898. Em 1901, foi contratado pelo filho de 

Worth, Gaston, para fazer na Casa Worth o que ele chamava de pommes frites: 

“roupas simples e práticas, acompanhamentos se comparados aos pratos principais 

da casa, os luxuosos vestidos de noite de Worth” (KODA e BOLTON, 2007, p. 13). 

Seu período chez Worth foi curto: cansado da clientela da maison, um tanto 

conservadora para a sua visão, ele abriu seu próprio estabelecimento em 1903. Nos 

25 anos em que esteve à frente de sua maison, Poiret requalificou as relações entre 

arte e moda, conduzindo-as a articulações sofisticadas, muito além daquelas 

estabelecidas por seus antigos empregadores. Discorrer sobre as práticas 

                                                 
77 Sobre a glorificação de Doucet como couturier: observar o catálogo e o link da exposição “The 
Opulent Era: Fashions of Worth, Doucet and Pingat”, exibida no Brooklyn Museum, de dezembro de 
1989 a fevereiro de 1990. Imagens da exposição e do catálogo disponíveis em 
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/exhibitions/737/Opulent_Era%3A_Fashions_of_Worth
_Doucet_and_Pingat/image/2090/Opulent_Era%3A_Fashions_of_Worth_Doucet_and_Pingat._%7C1
2011989_-_02251990%7C._Installation_view. Acesso em:  05/01/2013.   
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articuladas por Poiret é necessário, pois, para compreendermos as transferências 

hodiernas entre moda e arte. 

Troy discorre extensamente sobre a apropriação de Poiret da esfera artística 

como parte de um elaborado processo de mitificação de sua imagem e de sua obra. 

Assim como Worth e Doucet, Poiret se apresentava mais como um artista do que 

como um estilista. Ele montou inúmeras associações com artistas e designers com o 

intuito de promover sua casa de alta-costura (FRANCK, 2004, TROY, 2003, DAVIS, 

2006). Desde as etiquetas das roupas, passando pelo décor e papelaria da maison a 

álbuns ricamente ilustrados e encadernados sobre suas criações, Poiret soube 

escolher artistas e designers gráficos que melhor representariam, com seu trabalho, 

a contemporaneidade e o refinamento que o costureiro acreditava representar em 

suas criações de alta-costura. Suas parcerias com Paul Iribe e Raoul Dufy são 

parâmetros de produções colaborativas entre arte e moda.78 Aqui nos interessa, 

novamente, estabelecer uma comparação com o comércio voltado para as massas: 

como revela o apurado registro fotográfico que Thérèse Bonney realizou de Paris 

entre os anos 20 e 30,79 as lojas de departamentos também investiam na relação 

com designers e artistas para criar vitrines e material publicitário. Os objetivos 

destas relações iam além das vendas: 

As vitrines eram vistas, na época [os anos 20], como uma espécie de 
galeria de arte pública. Escritores e designers acreditavam que fachadas de 
lojas e vitrines bem desenhadas poderiam educar o público. Os passantes 
absorveriam as últimas tendências estéticas sem nem ao menos precisar 
entrar na loja. (KOLOSEK, 2002, p. 41) 

 

                                                 
78 Paul Iribe, designer gráfico e designer de joalheria e móveis, desenhou os luxuosos álbuns com 
que Paul Poiret apresentava suas coleções de couture em 1908. Raoul Dufy, pintor e gravurista, 
desenhou as etiquetas das roupas e também toda a papelaria da Maison Poiret (TROY, 2006, p. 39 e 
também DAVIS, 2006, p. 44-47). 
79 A fotógrafa americana Thérèse Bonney (1884-1978), nascida Mabel Teresa Bonney, foi uma das 
maiores profissionais a captar a vida parisiense durante o Modernismo. Seu foco foi a arquitetura e o 
design, além de aspectos da vida mundana (ver KOLOSEK, 2002). 
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É um pensamento que remonta aos objetivos da Exposição Universal de 1851 

– a ideia de que uma boa exposição de produtos poderia aprimorar o olhar estético 

das massas e, com isso, educá-las para a modernidade e seus produtos. Não 

vamos aqui levantar novamente as questões - já apontadas no primeiro 

capítulo - sobre como, na visão de Benjamin e Marx,80 as exposições universais 

deram vazão a uma série de discussões sobre fetichismo, mercadoria, 

fantasmagoria. Gronberg comenta sobre a ideia que Georg Simmel e Walter 

                                                 
80 BENJAMIN, 2006; sobre Marx, HOBSBAWN, 2011. 

Fig. 18: Vitrine do magasin Au Printemps, c. 1929. 
Designers: Siégel. 

Fig. 19: Vitrine da Maison du Blanc, em Paris, 
anunciando a liquidação anual de roupas de cama, mesa e 

banho. 
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Benjamin tinham de Paris a partir das exposições universais. Era uma Paris “na qual 

eles representavam simultaneamente sonho (como a fantasmagoria da mercadoria) 

e máquina de sonhos” (GRONBERG, 1998, p. 15). Ora, nos anos 20, esta “máquina 

de sonhos” era precisamente o que as vitrines das lojas de departamentos, os 

grandes costureiros - Poiret principalmente - e o governo francês queriam evocar. 

Uma Paris feérica, que estimulasse os sentidos e, naturalmente, os desejos de 

compra. 

 

 

 

[2.4. As relações de interdependência: arte e moda]  

 

Se considerarmos a moda como uma das expressões da cultura 

contemporânea, as articulações formadas entre artistas plásticos e designers de 

moda durante o Modernismo81 configuraram alianças de interesses mútuos que 

operavam não somente com questões estéticas já apontadas e analisadas por 

diversos teóricos,82 mas resultaram também em transferências de linguagens que 

enriqueceram a prática de moda. Worth, Doucet e Poiret devem muito de suas 

personas couturiers/artistes às alianças estabelecidas com as artes plásticas. O 

sucesso de seus negócios e o estabelecimento de seus nomes na história da moda 

fez-se principalmente graças à habilidade com que os designers conduziram essas 

trocas. Basta compararmos o reconhecimento que esses artistas gozam na cultura 

contemporânea com aquele que é dado a Émile Pingat, couturier contemporâneo de 

Worth e Doucet: reconhecido ao lado de Worth como um dos maiores criadores de 

sua época, Pingat hoje é um nome quase desconhecido, mesmo no meio da moda. 

Pingat não soube fazer a transferência de linguagens arte/moda realizada por Worth 

e Poiret: ao se ocupar somente da criação das roupas, evitando a construção de sua 

imagem pessoal, Pingat não soube compreender o caráter espetáculo-coisa das 

roupas – e tem seu trabalho, hoje, relegado a poucos livros e museus de moda.83  

                                                 
81 Williams comenta que a versão dominante sobre o período abrangido pelo Modernismo o 
determina entre 1890 e 1940 (WILLIAMS, 2011, p. 2). É a esse período que nos referimos nesse 
capítulo.  
82 Para citar alguns, HOLLANDER, 1993; TROY, 2003 e 2012; MACKRELL, 2005; STERN, 2004. 
83 Uma das últimas exposições em que o trabalho de Émile Pingat foi evidenciado foi montada em 
1989, pelo Brooklyn Museum of Art (The opulent era: Fashions of Worth, Doucet and Pingat.), que 
mantém algumas de suas criações em seu acervo. Na mostra European Dress in Detail 1750-1915, 
montada por Los Angeles County Museum of Art em 2011 e pelo Musée des Arts Décoratifs de Paris 
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Mas convém apontarmos: essas relações estabelecidas entre couturiers e 

artistas interessavam não somente aos costureiros, mas também aos artistas, que 

desfrutavam das ligações sociais dos estilistas com alta burguesia e a aristocracia. 

Estar próximo a essas classes poderia resultar em mecenatos, compras de obras, 

divulgação dos nomes desses mesmos artistas no mercado de arte e a consequente 

valoração de sua obra. Essas trocas se davam em um nível igualitário, em campos 

comuns: como os costureiros se intitulavam artistas, artistas eram.84 Eles tinham não 

somente a rica clientela para comprovar esta afirmação como a própria classe 

artística que fazia parte dessa rede colaborativa. Assim, quando Paul Poiret 

convidou os pintores Robert Delaunay e Marie Laurencin para exporem na Galeria 

Barbazange, localizada no mesmo edifício onde ficava sua casa de alta-costura, 

estava em jogo uma mútua troca de interesses: os artistas dispunham de um espaço 

selecionado para exporem suas obras - um lugar refinado, frequentado pela elite 

local, que poderia futuramente comprar suas obras - e o costureiro garantia uma 

imagem de mecenas conectado à arte contemporânea de sua época.85 Existia uma 

lógica pragmática nas relações que Poiret estabeleceu com as artes plásticas: sua 

busca pelo singular, pelo incomum, guiava essas trocas. Seu trabalho se nutria 

dessas articulações, conforme nos aponta Davis:  

(...) seu estilo era informado significativamente pela arte modernista. 
Seguindo o exemplo de Doucet, ele amealhou uma coleção de pinturas e 
esculturas contemporâneas que era considerada uma das melhores de 
Paris, e seu conhecimento em arte era intensificado pelas relações pessoais 
que mantinha com artistas como Maurice Vlaminck, André Derain, Dunoyer 
de Segonzac, Fauconnet e Guy Arnoux. O envolvimento de Poiret com o 
mundo artístico ressoava em cada face de seu negócio e de sua vida 
pessoal (...). (DAVIS, 2006, p. 44) 

 

Como Worth, Poiret compreendeu que operar somente no nível da criação, da 

coisidade86, era empreender somente metade do jogo compreendido dentro do 

sistema da moda. A modernidade nos anos 20 requeria mais do que nunca o 

espetáculo da mercadoria: se o espetáculo, a vitrine, era a coisa dada da moda, 

então Poiret usaria as trocas com a arte para trazer a coisidade da moda para seu 
                                                                                                                                                         
entre dezembro de 2012 e abril de 2013, apenas uma mantilha de Pingat estava em exibição. À guisa 
de consolo: é a foto da mantilha de Pingat que adorna a capa do catálogo da exposição.  
84 Moulin nos esclarece: “(...) o princípio da autodefinição (é artista aquele que se considera e se 
proclama como tal), (MOULIN, 2009, p. 9). E ainda Franck, comentando sobre Poiret: “segundo ele, a 
costura era uma arte como as outras (...)” (FRANCK, 2004, p. 431)  
85 Segundo nos informa Troy, Poiret alugava o espaço da Galeria Barbazange a um marchand. Um 
dos itens do contrato de aluguel dava a Poiret o direito a organizar duas mostras por ano neste 
espaço. (TROY, 2003, p. 42) 
86 Discutimos essas relações anteriormente, entre as páginas 37 a 40 deste capítulo. 
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trabalho. Poiret tinha a consciência, assim como Worth antes dele, de que era a arte 

que coisificaria suas criações – daí a necessidade de a arte tocar todos os aspectos 

de seu empreendimento. Seria essa ação artificadora que devolveria a coisidade da 

criação à roupa criada e que também a venderia. Ao inseri-la no mercado, essa 

roupa impregnada da coisidade da criação estaria, por consequência, impregnada 

também da genialidade do mestre Poiret. Para que esse processo se realizasse, 

articulações deveriam ser montadas. 

Como Worth e Doucet, Poiret também adotou a estratégia do colecionismo: 

ele tinha uma boa coleção de quadros da vanguarda artística.87 Poiret foi além do 

colecionismo, contratando jovens talentos para trabalharem para ele: foi assim que 

Man Ray, recém-chegado sem dinheiro a Paris em 1921, tirou suas primeiras fotos 

de moda, em um ensaio encomendado por Poiret, que o conheceu através de 

Gabrielle Buffet-Picabia,88 esposa do pintor Francis Picabia (FRANCK, 2004).  

 

                                                                               

 

                                                 
87 Segundo TROY (2003) e MACKRELL (2005), Poiret possuía obras de Jean-Louis Boussingault, 
Constantin Brancusi, Robert Delaunay, André Derain, Kees van Dogen, Raoul Dufy, André Dunoyer 
de Segonzac, Roger de la Fresnaye, Paul Iribe, Marie Laurencin, Georges Lepape, Henri Matisse, 
Jean Metzinger, Amedeo Modigliani, Luc-Albert Moreau, Bernard Naudin, Francis Picabia e Pablo 
Picasso. “(...) estes eram reconhecidos como sendo alguns dos pintores, escultores e artistas gráficos 
mais avançados do período”. (TROY, op. cit., p. 38) 
88 Buffet-Picabia intermediou outro evento importante relacionado às trocas de interesses e 
relacionamentos entre arte e moda: foi ela quem, em início dos anos 30, apresentou uma das irmãs 
de Poiret, Nicolle Groult, à riquíssima colecionadora americana Peggy Guggenheim. Peggy estava 
interessada em adquirir uma escultura de Constantin Brancusi e Denise Poiret havia colocado 
Maiastra, adquirida por ela e o ex-marido em 1912, à venda. Denise solicitou que Nicolle Groult 
encabeçasse o negócio, e Peggy a arrematou por um bom valor. Ainda sobre a relação Peggy 
Gugenheim/Paul Poiret/Man Ray: em um dos retratos mais famosos de Peggy, feito por Man Ray, ela 
veste uma soberba criação de Poiret. 

Fig. 20: Denise Poiret fotografada por Man Ray, 1919. 
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Uma irmã de Poiret, Germaine Bongard, teve, como o irmão, um papel 

relevante e basilar no estabelecimento das trocas entre arte e moda durante o 

Modernismo, segundo nos informa DAVIS (2006). Bongard também era estilista e 

tinha um pequeno ateliê-loja, onde montava eventos que reuniam artistas - entre 

pintores, escultores e músicos - e clientes.  Seu nome hoje é quase que totalmente 

desconhecido,89 esmagado pelo peso da avassaladora importância de seu irmão. 

Sua figura era das mais atuantes quando se falava das relações entre arte, moda, 

criação e consumo na Paris do início do século XX. Davis comenta que “Bongard 

tinha um jeito único de juntar artistas e socialites interessadas em moda, apontando 

que as vanguardas poderiam ter estilo e serem divertidas, além de relevantes e 

radicais” (DAVIS, 2006, p. 97). A diferença entre Bongard e seu irmão foi que, 

enquanto Poiret tinha acesso à altíssima burguesia, as roupas de Bongard faziam 

sucesso entre as mulheres dos artistas plásticos, “uma clientela que incluía as 

mulheres mais elegantes da intelligentsia artística” (idem, p. 98). As reuniões 

promovidas por Bongard em sua loja-ateliê resultavam em trocas entre arte e moda 

cujos resultados iam além daqueles operados no ateliê de seu irmão.90 Essas 

permutas chez Bongard operavam em outro patamar: havia nestas reuniões um 

fluxo de noções e conceitos criativos sobre moda e arte. Segundo Davis, foi em uma 

destas reuniões que Matisse foi flagrado em “êxtase diante dos plissados de uma 

saia” (idem, 2006, p. 101), e foi devido ao estreito relacionamento com Bongard que 

Amédée Ozenfant91 compreendeu o quanto eram ricos os diálogos entre moda e 

arte:  

A moda me fez entender por que algumas formas e cores sobrevivem por 
séculos enquanto outras morrem logo depois de nascer. Esta experiência 
encorajou minha pesquisa sobre constantes visuais e universalidades 
psicológicas que me levaram ao Purismo. (OZENFANT, 1968, apud DAVIS, 
2006, p. 101) 
 

                                                 
89 A única autora que menciona Germaine Bongard e lhe dá o devido crédito na história das relações 
entre arte e moda é Mary Davis, na já citada publicação de 2006.  
90 A prática de Bongard em sua loja remete ao que alguns designers de moda contemporâneos 
realizam hoje: Sonia Maria Pinto, estilista mineira com lojas em SP e Belo Horizonte, tem como hábito 
associar-se a artistas plásticos. Sua loja em São Paulo é frequentemente palco de vernissages e 
artistas plásticas de renome como Tomie Ohtake e Adriana Varejão posam para seus catálogos de 
moda. 
91 Amedée Ozenfant (1886-1966), pintor cubista francês, criador do Purismo, movimento artístico pós-
cubista. (DEMPSEY, 2003, p. 119) 
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Ainda segundo Davis, Ozenfant ficou tão encantado por esses diálogos entre 

os dois campos que nos anos 20 chegou a abrir uma loja em Paris onde vendia 

roupas e acessórios de sua própria criação. 

 

                                                                                 

                                                                                                                                   

 

 

 

[2.5. A aliança arte e moda: uma política de govern o na 

França dos années folles ] 

 

Se até agora falamos de Poiret, faz-se necessária uma pequena interrupção 

para que possamos montar um panorama da política perpetrada pelo governo 

francês, nos anos 20, para fomentar alianças entre arte e moda. Compreender essas 

práticas do governo francês naquela década nos ajudará a entender a 

contemporaneidade das práticas de Poiret. 

As reciprocidades entre os campos da arte e moda que aconteciam nos 

ateliês particulares não passavam despercebidas às instituições oficiais francesas, 

que na década de 20 tomaram por objetivo a promoção da cidade de Paris como a 

capital do luxo, do bem viver, da feminilidade e do turismo. 92 Estimular e 

institucionalizar as permutas entre arte e moda era uma maneira de promover 

ambas e, principalmente, vender Paris e a economia francesa. Em outras palavras, 

                                                 
92 GRONBERG, 1998. 

Fig. 21: Germaine Bongard, foto de Henri 
Manuel, 1923. 
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era uma política do Estado francês de aliar o que na época ainda se convencionava 

agrupar sob o manto das artes decorativas - moda, tapeçaria, móveis, cerâmica, 

joalheria - às artes plásticas, com o intuito de propagandear não somente a cultura 

francesa, mas sua superioridade em termos de estilo, gosto e sofisticação. Não 

havia nada de novo nessa política, visto que os governos franceses, desde Luís XIV, 

propagandeavam as artes nacionais como maneira de impor a superioridade cultural 

e política do Estado francês.93 Nos turbulentos anos 20 do século passado, porém, 

vender a identidade e a cultura francesas era sobretudo uma questão de melhorar 

as finanças públicas nos difíceis anos pós-guerra. As mostras universais, 

principalmente a de 1889 e a de 1900, haviam exibido Paris como a capital da 

tecnologia e da cultura: “Paris tornou-se, em 1900, a primeira capital cultural do 

século XX” (EVERDELL, 1997, p. 142). Em 1925, na Feira de Artes Decorativas, o 

governo francês assumiu a cultura do espetáculo e seus atores principais, os 

“couturiers-artistes”. As alianças com as lojas de departamento e esses couturiers 

foram essenciais para o sucesso da feira:  

O Materialismo e o Hedonismo que atraíram tantos escritores e artistas à 
Paris entre-guerras adquiriram realce na Exposição de Artes Decorativas de 
1925. (...) Paris era apresentada como máquina de sonhos que originava 
fantasias consumistas. O patrocínio dos grandes magazines e dos ateliês 
de alta-costura confirmavam a orientação altamente comercial da feira. 
(JONES, 2009, pp. 415-416) 

 

Para o governo francês, era premente que essas alianças fossem 

estabelecidas: a indústria do vestuário norte-americana começava a fazer sombra à 

indústria francesa no mercado internacional. Se os franceses não podiam competir 

em quantidade, competiriam em qualidade e refinamento, hipnotizando os 

compradores - americanos de preferência, já que estes tinham maiores recursos 

financeiros. A fim de aumentar as exportações para os EUA, o governo francês 

promovia a imagem do “couturier-artiste:”  

A promoção do comprar em Paris (...) tanto envolvia os interesses do 
comércio e do mercado internacional quanto os interesses femininos. A 
Encyclopédie da Exposição [o catálogo da Mostra de 1925]94 enfatizava a 
importância da indústria da couture do ponto de vista tanto dos rendimentos 
quanto do prestígio nacional, acentuando que a “arte” do couturier tinha um 
papel importante na balança comercial francesa. A exportação de roupas 
femininas, citava o catálogo, totalizou dois e meio bilhões de francos em 
1924. Os livros anglo-saxões que retratavam Paris como uma cidade 
“feminina” deixavam explícita a importância econômica destas indústrias. 
(GRONBERG, 1998, p. 26) 

                                                 
93 De JEAN, 2005; GECZY, 2012. 
94 Parêntesis nosso. 
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Os objetivos de parte da Mostra de 1925 eram promover uma imagem 

feminina de Paris através da moda e das artes decorativas em geral. Essa imagem 

de uma Paris feminina já havia sido explorada antes: na Exposição Universal de 

1900, a entrada monumental para a mostra era coroada por uma escultura feminina 

de 6,5m de altura denominada La Parisienne. A estátua “não estava vestida à 

maneira da Antiguidade, como era o comum, mas na última moda parisiense” 

(AGEORGES, 2006, p. 128): ela vestia uma roupa da couturière Jeanne Paquin, 

desenhada especialmente para ela.  

          

 

 

 

 

Mas, se na mostra de 1900 a figura da mulher e da moda eram itens de certa 

forma decorativos, a mostra de 1925 glorificava uma mulher ativa, que tomava 

decisões e principalmente ia às compras, movimentando o comércio e a indústria. 

Sobre a ponte Alexandre III, uma fila de butiques de luxo encaminhava o visitante 

para a esplanada principal, onde estavam os pavilhões dos grand magasins: o Bon 

Marché com o pavilhão Pomone, os Grands Magasins du Printemps com o pavilhão 

Primavera, Les Grands Magasins du Louvre com o pavilhão Studium-Louvre e as 

Galerias Lafayette com o pavilhão de la Maitrise.95 Nestes pavilhões não se vendia 

nenhum produto: a função deles, como o Palácio de Cristal na feira de 1851 em 

Londres, era serem palco para a exibição de produtos. A grande diferença é que em 
                                                 
95 GRONBERG, 1998, p. 12. 

Fig. 22: a porta  monumental da 
Exposição de 1900. No topo, La 

Parisienne. 
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1851 o Palácio de Cristal era por si próprio a maior inovação tecnológica da feira: ele 

próprio mercadoria-objeto e marco nocional da superioridade tecnológica britânica. 

Os pavilhões de 1925 não ofereciam nenhum avanço tecnológico, apenas luxo e 

ostentação: era a cidade de Paris que se oferecia ao desejo das compras, que se 

exibia nesta expo-mercadoria: 

Em contraste com as mais antigas (e maiores ) exposições de Paris, a de 
1925 era dominada por uma série de aparatos expositores que exibiam 
mostras dentro do contexto do consumo (...). Estes aparatos reforçavam a 
ideia de Paris como a cidade do consumo por excelência – a Meca do 
comprador - uma identidade reiterada pela localização da exposição, 
próxima às áreas mais importantes de consumo parisiense (...) como a 
Place Vendôme e a Rue de la Paix. (GRONBERG, 1998, p. 13) 

 

                               

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Alianças entre artistas e couturiers foram montadas para a feira. Paul Poiret 

foi convidado a assumir a direção artística da Fête du Thêatre et de la Parure, um 

desfile-espetáculo que reuniu atrizes e atores da Comédie Française, manequins 

Fig. 23: a esplanada dos Pavillhões dos grands 
magasins na feira de 1925. 

Fig. 24: a ponte Alexander III e a silhueta das lojas 
de luxo, 1925. 
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das casas de alta-costura, diretores de teatro, dançarinas de musicais, todos 

reunidos em uma montagem feérica cujo objetivo era, mais que demonstrar, vender 

o alto nível e a sofisticação das artes decorativas francesas a partir da moda. O 

catálogo da exposição de 1925 reverenciava a moda e proclamava seu 

vanguardismo:  

É a moda - ao menos em sua afiliação à toilete feminina - uma arte 
decorativa? Ela é, sem dúvida, e a mais venerável, que lidera todas as 
outras. É também a arte que mais se relaciona de maneira mais próxima 
com a modernidade, pois ela vive de surpresas e novidades. Na França, a 
moda é um assunto relevante, de uma supremacia a qual nossos rivais 
devem ascender. (CLOUZOT, 1925, apud GRONBERG, 1998, p. 30) 
 

Essas alianças entre moda, arte e negócios ajudaram a montar a identidade 

moderna e contemporânea da cultura francesa. A indústria da moda francesa 

operava em dois planos: para sua manutenção como pilar cultural francês, ela tanto 

necessitava do espetáculo quanto da criação. É a partir desse contexto que 

poderemos compreender melhor as estratégias de Poiret. Agora que 

compreendemos esse cenário, vamos empreender a instância artística em Poiret, 

que compreendeu essas instâncias e trocas como poucos.  

 

 

[2.6. Poiret : a  arte e a moda como identidade úni ca , o 

couturier artiste ] 

 

Paul Poiret foi um dos designers que ajudaram na construção dessa 

identidade francesa, compreendendo sua época como poucos. A visão de Poiret 

sobre como a roupa deveria ser construída se equalizava à construção formal de 

uma obra de arte moderna, como um quadro pós-impressionista ou cubista. Sua 

paleta de cores equiparava-se às paletas dos pintores fauvistas; enquanto seus 

contemporâneos trabalhavam com cores suaves e acinzentadas, Poiret usava cores 

vibrantes e saturadas, de forte influência oriental e também africana. O 

vanguardismo de seu trabalho foi observado com entusiasmo pela New Yorker 

Magazine, como nos aponta Davis: 

Poiret foi finalmente aclamado pela revista New Yorker como “um dos 
continentais que ajudaram a mudar a retina moderna”, uma honra que ele 
dividiu com Bakst e Henri Matisse - embora, do trio, a revista observava, 
Poiret era especialmente importante, já que, como “decorador e costureiro”, 
ele era capaz de fazer suas ideias serem “sentidas popularmente”. (DAVIS, 
2006, p. 31) 
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Poiret disseminava as vanguardas artísticas através do elemento sartorial: o 

Manteau d’auto, desenhado para sua esposa Denise em 1912, pode ser comparado 

ao quadro “Demoiselles d’Avignon” em sua concepção formal e influências africanas. 

Ao traçar essa comparação, pretendemos evidenciar a maneira como Paul Poiret se 

apropriava das linguagens das vanguardas artísticas e as transpunha para sua obra; 

pretendemos evidenciar o traço do artista dentro do couturier. Comparemos, pois, 

ambos: temos no casaco, assim como no quadro de Pablo Picasso, uma 

desconstrução da forma: a peça é reduzida a um retângulo bidimensional. Poiret 

desmonta os eixos construtivos da forma do casaco da mesma maneira que Picasso 

fez com a forma humana em sua pintura de 1907. Quando Poiret remonta esses 

eixos, cria planos e resultados estéticos que fogem ao padrão comum a uma 

indumentária de 1912, assim como Picasso fugiu de qualquer visão formalista da 

pintura vigente em princípio do século XX. Tal como a pintura cubista, o Manteau 

d’auto é uma obra seminal, em que as referências de trabalhos futuros do couturier 

estão nascituras. A inspiração inicial para a forma do casaco foi uma abaya norte-

africana.96 Para aqueles iniciados na indumentária dessa região do continente 

africano, este ponto de partida salta aos olhos assim que se vê a peça de Poiret. Em 

“Demoiselles”, o dialogismo entre a arte africana e as referências estéticas da 

pintura ocidental é um marco, uma tomada de princípio por parte de um artista que 

mudou a concepção do formalismo pictórico. Há um diálogo entre o manteau e o 

quadro, se apurarmos o olhar: o azul que prevalece no canto direito da tela de 

Picasso é o mesmo azul que se destaca no manteau; as hachuras dos rostos das 

máscaras africanas estão nas listras do casaco. Uma nota importante: “Les 

Demoiselles” foi exposta ao público pela primeira vez nos espaços do ateliê de 

Poiret, durante o Salon d’Antin, em 1911. O manteau d’auto foi confeccionado um 

ano depois. “Les Demoiselles d’Avignon” é considerada uma das obras principais de 

Picasso e a mais representativa do princípio do movimento cubista. Sua importância, 

gravada na história da pintura, está além de qualquer questionamento.   

Já o Manteau d’auto de Poiret esparsamente aparece em ensaios sobre sua 

obra: a maior parte dos teóricos de moda se concentra na imagem do Poiret mestre 

                                                 
96 A abaya é um manto aberto, construído de uma extensão de tecido que é dobrada em um 
retângulo quase quadrangular, e costurada ao longo da borda do tecido para formar a linha do ombro. 
(KODA e BOLTON, 2007, p. 79) 
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do luxo e de olhar orientalista mais evidente, como em suas peças feitas sob a 

influência dos Ballets Russos. TROY (2003), por exemplo, que escreve 

extensamente sobre Poiret, ignora o manteau em seus estudos, concentrando-se no 

apreço do couturier pelo orientalismo e no aspecto teatral de parte de sua obra. 

DAVIS (2006) traz o Poiret neoclássico, que eleva a cintura feminina e a libera do 

corselê; mas também, adiante no texto, vai se alongar sobre o estilo sultane do 

couturier.  

Mesmo o site do Metropolitan Museum of Art, onde hoje está o manteau,97 

destaca o Poiret oriental: “em Paris, ele era simplesmente O Magnífico, um apelido 

adequado para um costureiro que empregava a linguagem do orientalismo para 

desenvolver as possibilidades românticas e teatrais da roupa”.98 

 

    

 

                                                 
97 O manteau d’auto esteve em posse das herdeiras de Poiret até 2005, quando um leilão das peças 
que pertenciam à sua ex-mulher, Denise, foi organizado pela casa de leilões parisiense Drouot. Foi 
exibido em público pela primeira vez em 2007, em uma retrospectiva organizada pelo museu. 
98 Comentário retirado do site do Metropolitan Museum of Art. Disponível em < 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/poir/hd_poir.htm>, acesso em 26/05/2013. 

Fig. 25: “Les Demoiselles d’Avignon”, 1907. Acervo MoMA, NYC. 
Fig. 26: O manteau d’auto, 1912. Acervo Metropolitan Museum of Art.  
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Apesar de não haver registros comprovando esta ligação do manteau d’auto 

com “Demoiselles”, um dos pontos que poderiam confirmar essa relação seria esta 

declaração de Poiret, citada em sua biografia, relembrada por Philippe de 

Montebello: “Serei eu um tolo quando sonho de colocar arte em meus vestidos, um 

tolo quando digo que costurar é uma arte? Eu sempre admirei os pintores, e sempre 

me senti um igual. Parece-me que praticamos o mesmo ofício...” (POIRET, s.d., 

apud MONTEBELLO, 2007) 

Figs. 27 e 28: detalhes do quadro “Demoiselles d’Avignon” e 
do manteau d’auto. 
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Poiret se posiciona como artista, e parte de sua obra deveria ser interpretada 

dessa maneira. Não é somente o couturier que fala, é o artista que vê a arte como 

linguagem, como modo de se colocar no mundo.  

 

 

[2.7. Paul Poiret e Viena: dialogismos] 

  

Este diálogo com a África evidenciado no manteau foi experiência única em 

Poiret e encontra ecos em sua viagem a Viena, feita um pouco antes, entre 1910-

1911.99 Vamos aqui nos reter um pouco sobre esta viagem e as experiências entre 

moda e arte que ocorriam na capital austríaca: em alguns aspectos, elas redefinem 

as práticas intertextuais e interdisciplinares arte-moda de Poiret. Os deslocamentos 

e dialogismos entre arte e moda experimentados em Viena são impactantes em 

ambos os campos, formatando práticas e relações definidoras de linguagens nas 

transferências futuras entre arte e moda. Voltemos pois à viagem de Poiret: em 

Viena, o costureiro visitou as oficinas da Wiener Werkstätte e tomou conhecimento 

do ateliê de Emilie Flöge, localizado sobre sua loja, a Schwestern Flöge. Emilie era 

conhecida no círculo artístico de Viena: musa e companheira de Gustav Klimt, 

juntamente com suas irmãs Pauline e Helene, possuía uma loja-ateliê cujo estilo 

alinhava-se às correntes artísticas vanguardistas.100 Os interiores da Schwestern 

Flöge foram desenhados pelos arquitetos e sócios-fundadores da Wiener 

Werkstätte, Koloman Moser e Josef Hoffmann. A loja também funcionava como uma 

vitrine para os trabalhos decorativos da WW,101 principalmente daqueles 

desenvolvidos pelo departamento de moda: Fraulein Flöge expunha tecidos e joias 

do grupo. Sabe-se que Poiret encantou-se com as cores saturadas dos lenços de 

seda da WW expostos na loja; uma série foi enviada para seu ateliê em Paris 

(FISCHER, 1992).  

                                                 
99 DAVIS (2006) menciona que Poiret esteve em Viena em 1910; HESS (2007) e FISCHER (1992) 
também mencionam esta visita, mas segundo ambos ela teria ocorrido em 1911. MACKRELL (2005) 
a situa entre 1911-12.  
100 Não nos furtamos a uma comparação: de uma certa maneira, a Schwestern Flöge tinha um 
“espírito”, um conceito semelhante ao loja-ateliê da irmã de Poiret, Germaine Bongard (ver página 54 
deste capítulo). 
101 Doravante, neste texto, aludiremos à Wiener Werkestätte como WW. 
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Poiret já conhecia o trabalho da WW de ocasiões anteriores, antes da visita à 

Viena. Ele já havia visitado o Palais Stoclet – o melhor exemplo do estilo 

Gesamkunstwerk102 desenvolvido pela WW - em Bruxelas meses antes, e segundo 

Hess, “através de sua escola-ateliê Martine, ele [Poiret] estava desenvolvendo um 

estilo muito parecido com o da Wiener Werkstätte” (HESS, 2007, p. 39). Não se 

menciona se Poiret teve contato com Gustav Klimt nessa viagem de fins de 1910; 

também não é mencionado se o costureiro teve conhecimento das fotos que Gustav 

Klimt havia feito de Emilie, em 1906, nos jardins de seu ateliê em Attersee.103 

Nessas fotos - que podem ser consideradas, com certa liberdade, uma espécie de 

editorial de moda - Emilie usava vestidos desenhados por Klimt e confeccionados 

nos ateliês da Schwestern Flöge (FISCHER, 1992; BRANDSTÄTTER, 2000; 

HUSSLEIN-ARCO e WEIDINGER, 2012). Os vestidos desenhados por Klimt 

seguem o espírito da WW; são feitos para uma nova mulher inserida em um novo 

                                                 
102 Gesamkunstwerk é a obra de arte total, um conceito desenvolvido durante o estilo Art Nouveau. “O 
objetivo do estilo era produzir uma forma de arte (...)que poderia ser aplicada a toda a arte visual. (...) 
Tudo deveria trabalhar em harmonia”. (MACKRELL, 2005, p. 109). E ainda: “Ao construir sua própria 
casa nos arredores de Bruxelas em 1895, ele [Henry van der Velde, arquiteto Art Nouveau] deu vida a 
esse conceito, projetando tudo, desde a edificação até o aparelho de jantar”. (DEMPSEY, 2003, p. 
35) 
103 Existe uma grande possibilidade de Poiret ter visto ou pelo menos tomado conhecimento dessas 
fotos: todas elas foram publicadas na revista Deutsche Kunst und Dekoration entre 1906-1907. A 
revista era muito conhecida e divulgada no meio artístico; é bastante provável que Poiret as tenha 
conhecido através da publicação, mas não há confirmação em textos ou documentos. 

Fig. 29: os lenços de cores saturadas da Wiener Werkestätte, 
que encantaram Paul Poiret. 



 

65 

pensamento estético; ela não é simplesmente um motivo decorativo, mas a 

protagonista. Daí os vestidos soltos, fluidos. Klimt, como Poiret já naquela época, 

aboliu a ideia do corpete: o corpo feminino vagava livre entre os tecidos, dono de si. 

Os vestidos de Klimt eram “vestidos-reforma”, inspirados no Movimento de Reforma 

do Vestuário, que bradava por roupas soltas como uma maneira de requerer a 

liberação do corpo. O movimento era visto por alguns como um clamor pela 

emancipação feminina: o corpo livre equivaleria a uma mente livre, de uma mulher 

que “não era mais somente o objeto do desejo masculino, mas uma parceira ao 

praticar alpinismo, ao montar uma bicicleta e mesmo no trabalho” (FISCHER, 1992, 

p. 75). Neste âmbito, Emilie era a modelo ideal para Klimt: bela, dona de seu próprio 

negócio, independente financeiramente, um espírito livre. Suas roupas deveriam, 

segundo o pintor, seguir seu espírito. Klimt havia desenhado para si próprio um 

avental semelhante aos boubous104 marroquinos; os vestidos desenhados para 

Emilie dividem estas mesmas formas amplas.  

Gustave Klimt não foi o artista que se travestiu momentaneamente de 

costureiro; as roupas que desenhou para Emilie foram coisas-criadas, coisidades-

criação: poiesis em estado puro, latentes, elas não eram mercadoria. Eram o 

trabalho do artista, o projeto da Gesamkunstwerk implantado. O fato de as fotos 

terem sido publicadas em uma revista de arte no mesmo ano em que foram feitas foi 

um aval de que as roupas foram consideradas, pelas instituições competentes, como 

parte de um projeto artístico. As legendas das fotos na Deustche Kunst und 

Dekoration105 são sucintas: “vestidos para o verão”, “vestidos para a casa”. Klimt não 

dava maiores explicações sobre as peças: era o artista expondo seus trabalhos.  

                                                 
104 Boubou (ou também bubu) são vestes masculinas largas, usadas na maior parte da África 
Ocidental.  
105 As fotos de Klimt publicadas na Deustche Kunst estão disponíveis digitalmente no arquivo < 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dkd1898/0001>, compilado pela Universidade de Heidelberg, 
Alemanha.  
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O projeto Gesamkunstwerk da WW encontrava eco nas práticas 

interprojetuais de Paul Poiret: as alianças do costureiro com pintores, designers, 

músicos e cenografistas eram necessárias para a construção de uma visão pessoal 

que encarava a existência humana possível somente a partir de um ideal estético, 

que se realizava através de uma “performance teatral da vida cotidiana”, como bem 

coloca DAVIS (2006, p. 37). Se tomarmos BERMAN (2007, p. 44) como referência, 

podemos considerar este posicionamento de Poiret sobre a vida moderna mais 

avant-garde que as próprias vanguardas. Ao englobar em um único caldo criativo as 

roupas que desenhava, os ambientes de seu ateliê, a montagem de mostras de arte, 

a divulgação de seus trabalhos -, Poiret propunha uma visão afirmativa do 

modernismo que só começou a ser desenvolvida no meio artístico a partir dos anos 

60:  

Seus temas dominantes [desta visão afirmativa] eram que nós devemos (...) 
eliminar as fronteiras entre a “arte” e as demais atividades humanas, como 
o entretenimento comercializado, a tecnologia industrial, a moda e o design, 
a política. Também encorajou escritores, pintores, dançarinos, compositores 
e cineastas a romper os limites de suas especializações e trabalhar juntos 
em produções e performances interdisciplinares, que poderiam criar formas 
de arte mais ricas e polivalentes. (BERMAN, 2007, p. 44) 

 

Não sejamos ingênuos: esta onipresente nocionalidade de que a arte deveria 

mediar e conduzir todos os aspectos cotidianos era, em Poiret, não somente um 

ponto de partida que sustentava a sua própria noção de existência, mas também 

uma maneira de dissimular o empresário cujos negócios se espalhavam por diversas 

áreas afins: 

Figs. 30 e 31: Emile Flöge vestindo as criações de Gustave Klimt, 1906. 
Fig. 32: Gustave Klimt em seu jardim em Attersee, 1910. 
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Para ele, o Gesamkunstwerk (...) era menos um ideal utópico de design do 
que a expressão física de um império particular de negócios aplicados às 
esferas femininas da alta-costura, perfumaria e as artes decorativas, dos 
tecidos ao mobiliário. As esferas de atividade de Poiret, mutuamente 
reforçadas, também incluíam sua coleção de arte, que funcionava como 
parte e parcela de uma estratégia empresarial direcionada a ofuscar sua 
própria natureza comercial. (TROY, 2006, p. 46) 

 

Esta artificação que Poiret promovia de seu amplo negócio proporcionava as 

articulações e, principalmente, as negociações com a esfera artística que serão os 

propulsores do convite para que dirigisse uma parte importante da Exposição 

Internacional de 1925, como referido anteriormente neste texto106. O dialogismo com 

a arte, na exposição de 1925, foi ponto central em uma exibição cujo objetivo maior 

foi ressignificar, sob a ótica do consumo, a superioridade da cultura e dos produtos 

franceses. Nesse contexto, as práticas artificadoras de Poiret em relação a seu 

próprio trabalho abriram caminho para discursos e ações embasados em 

transdisciplinaridades que serão práticas norteadoras comuns apenas décadas 

depois, em fins do século XX, durante o pós-Modernismo.107 

Se, como declarou René Bizet, “toda revolução começa com uma troca de 

roupa” (DAVIS, 2006, p. 1), Poiret pode ser considerado um dos maiores 

revolucionários da concepção do vestir: sua influência foi percebida no trabalho de 

Coco Chanel108 e ainda alcança a moda contemporânea, nos trabalhos de designers 

como Issey Miyake e Rei Kawakubo.109 Sua importância ultrapassa o campo da 

moda e invade o design de interiores, o design gráfico e as artes plásticas, por seu 

mecenato e transferências de linguagens dos campos arte-moda. Ele foi um 

modernista no sentido mais puro do termo, ao conceber a moda como ponto de 

partida nocional para uma revolução mais profunda, que englobaria vários campos 

de atuação correlatos em transferência de informações contínua. Seu apoio aos 

                                                 
106 Ver p. 58 deste capítulo.  
107 Aqui nos embasamos em Featherstone que, apoiando-se em autores diversos, assume um 
conceito de pós-Modernismo em que o caráter da “retroalimentação” entre campos diversos possa 
ser um forte definidor para “transformar o pós-Modernismo em realidade”. (FEATHERSTONE, 1995, 
p. 29) 
108 Apesar de Coco Chanel sempre ter declarado que deplorava o trabalho de Poiret, não há como 
negar que ele lhe abriu o caminho para inovações: a figura seca e arquitetônica das roupas de 
Chanel nos anos 20 já é visível nos vestidos chemise de Poiret datados de 1912. Para melhor 
comparar, vide KODA, 2007, p. 94-95 e CHARLES-ROUX, 2004, p. 191. 
109 O conjunto de colete e calça de Issey Miyake de 1983 que hoje é parte do acervo do Metropolitan 
Museum of Art de Nova York traz ecos de Paul Poiret, segundo o site do próprio museu 
(http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1996.335.10a-c, acesso em 01/07/2013). Quanto a 
Watanabe, a Voguepedia – o arquivo digital da revista Vogue -  descreve sua coleção de 2000, 
“Techno Couture” como “Eduardo Mãos de Tesoura encontra Paul Poiret” (Disponível em: 
http://www.vogue.com/voguepedia/Junya_Watanabe, acesso: em 01/07/2013). 
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artistas de vanguarda foi capital para a aceitação da arte moderna: em 1916, quando 

ele patrocinou a organização do Salon d’Antin,110 montado nos espaços de seu 

ateliê de alta-costura, André Salmon, um dos organizadores da mostra, considerou 

este apoio a pedra que “colocou um ponto final às várias e poderosas forças hostis à 

arte moderna111”. E mesmo assim, seu nome raramente é apontado em livros sobre 

o Modernismo. No importante lançamento de 2008, Modernismo, Peter Gay analisa 

as artes plásticas modernas, a literatura, o cinema, a dança, a arquitetura, o 

design - mas nenhuma palavra dedicada à moda. O mesmo pode ser dito de 

EVERDELL (1997). Nas dezesseis páginas do capítulo 10, The century begins in 

Paris, Modernism on the verge, 1900, menciona-se de Marie-Curie a Picasso, e 

nenhuma menção a nomes como Poiret, Doucet ou Chanel. 

Ao longo do século XX, a questão da criação no campo artístico será 

paulatinamente substituída pela discussão sobre o processo, sobre o fazer da obra. 

Na moda, essas questões haviam sido desprezadas pelo grande público desde a 

eclosão das lojas de departamentos, como colocamos nesse capítulo e no capítulo 

anterior. A genialidade do criador, questão defendida com tanta veemência por 

Worth e Poiret, passava a ser de certa maneira uma questão de salões, de círculos 

sociais elitizados, longe do público de massa. As lojas de departamento 

equacionaram essa questão oferecendo ao público um imaginário do espaço da 

moda: o espaço feérico e inebriante. A lição foi aprendida: dos grands magasins, 

passando por grandes lojas como a Biba Store, ícone londrino dos anos 60, até a 

recentemente fechada Daslu em São Paulo – as grandes lojas de moda ofereceram 

ao público o espaço onírico da compra: compra-se o imaterial através do material. 

Trabalharemos e nos estenderemos sobre estas transferências dos espaços arte-

moda e seus desmembramentos no contemporâneo no terceiro capítulo. 

Pretendemos, ainda, analisar como ações que são hoje articuladas com o intuito de 

promover a moda e suas diversas manifestações permeiam linguagens, 

questionamentos e espaços mais comuns aos territórios da arte. E, finalmente, 

discutiremos nosso objeto de pesquisa: a Bienal de Moda de Arnhem (MºBA- Mode 

Biennale Arnhem). 

 

                                                 
110 Como nos informa Davis, foi no Salon d’Antin que “Les Demoiselles d’Avignon” foi exibida ao 
público pela primeira vez. (DAVIS, 2006, p. 115)  
111 Este comentário de Salmon é citado, sem precisar a data de quando foi feito, em DAVIS, 2006, p. 
115.  
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Cap. 3.  

Os campos da arte e da moda no 

contemporâneo: articulações e 

(sobre)vivências  
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Nos capítulos anteriores analisamos as transferências de linguagens entre 

arte e moda em fins do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. 

Investigamos as ações executadas por Charles Fréderic Worth e Paul Poiret, a fim 

de transferirem para suas criações valores e sentidos correlatos aos domínios da 

arte. Verificamos como o sistema de moda em massa também operou transferências 

com a arte no sentido de gerar, no caso da França, uma imagem pátria por meio da 

moda. Neste capítulo que iniciamos, pretendemos verificar como essas 

transferências estabeleceram parâmetros para as relações entre arte e moda na 

contemporaneidade. Pretendemos ainda analisar como ações que são no presente 

articuladas com o intuito de promover a moda e suas diversas manifestações 

permeiam linguagens, questionamentos e espaços mais comuns aos territórios da 

arte. Além disso, iremos focar na questão de como os museus de arte, em fins do 

século passado, paulatinamente abriram suas portas para as exposições de moda 

(inicialmente com repúdio dos próprios atores do campo artístico, ou seja, dos 

críticos, curadores, jornalistas especializados) e como atualmente essa prática tem 

resultado em um dialogismo operante em vários níveis das relações entre arte e 

moda. 

No presente capítulo ainda faremos uma introdução à Bienal de Moda de 

Arnhem - MBA - uma mostra iniciada em 2005 e que na edição de 2013 ganhou 

contornos de vaticínios sobre o futuro da moda e as maneiras de sua relação com a 

arte e com o público. Discutiremos sua formação, propósitos e suas relações com o 

mercado de moda e instituições de ensino. Alguns dos autores que nos guiarão 

nessa jornada: MAMMÌ (2012), que discute os espaços da arte e das compras; 

GECZY e KARAMINAS (2012), que discorrem sobre os momentos críticos da 

relação entre arte e moda no século XX; e TOWNSEND (2002), que trata das 

transferências de linguagens entre arte e moda no contemporâneo.  

 

 [3.1. Arte e moda: transferências e práticas 

colaborativas] 

 

O período logo após a Primeira Guerra é de intensa criação artística, com 

trocas interdisciplinares entre áreas culturais diversas. Como apontamos no capítulo 

anterior, a indústria do vestuário volta a crescer na França, sob estímulo do governo, 
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e muitos artistas plásticos enxergaram na moda um campo profícuo de inspiração, 

como Henri Matisse e Amedée Ozenfant.112 Além disso, movimentos artísticos e 

grupos surgidos nos últimos anos da guerra - como o Construtivismo russo e o grupo 

De Stijl, na Holanda – reforçavam essas práticas, professando que a arte devia sair 

às ruas e assumir um papel social. Esse tipo de pensamento - que na verdade era 

uma extensão do Gesamkunstwerk praticado por grupos do pré-guerra, como a 

Secessão Vienense - estimulava as trocas entre campos diversos, as permutas de 

linguagens e estéticas. O ambiente social criativo existente em Paris nos anos 20 

era propício a esses intercâmbios constantes:  

No período logo posterior à Primeira Guerra Mundial, Paris tornou-se um 
pólo de expressão criativa – indo da moda às artes plásticas, passando pela 
literatura ao design, e além. A atmosfera boêmia da cidade atraía turistas, 
escritores e intelectuais de todas as partes do mundo. (KOLOSEK, 2002, p. 
27) 

 

Essas trocas não ocorriam somente por questões relacionadas à criação, em 

articulações estabelecidas pelos próprios artistas e designers; empresários também 

enxergavam os benefícios delas advindos. A Bianchini-Férier, fábrica de sedas de 

Lyon, empregou o artista plástico Raoul Dufy como diretor criativo por dezesseis 

anos, entre 1912-28.113 As indústrias relacionadas à moda floresciam e eram 

apoiadas pelo governo francês: nos anos 30, 15% das exportações francesas 

provinham do comércio da alta-costura.114 O comércio e a indústria fortes abriam 

uma vertente de trabalho para os artistas.  

Muitas vezes, essa troca com a moda não foi somente uma questão de 

pesquisas sobre meios e linguagens: poderia ser também uma questão de 

sobrevivência financeira. Entre os artistas do entre-guerras, talvez o caso de Sonia 

Delaunay tenha sido o mais emblemático, ao relacionar essas questões, além do 

mais bem sucedido na esfera do comércio: pintora, casada com Robert Delaunay, 

Sonia atualmente é também reconhecida como uma das maiores designers têxteis 

                                                 
112 Fizemos menção às relações de Matisse e Ozenfant com a moda no capítulo anterior, página 56. 
113 BOUVET, DUROZOI, 2010, p. 151. 
114BOUVET, DUROZOI, 2010, p. 147. Os autores especificam que, às vésperas da Segunda Guerra, 
casas como a de Madeleine Vionnet “eram servidas por mais ou menos 30 ateliês, que empregavam 
conjuntamente 1200 costureiras e vendiam por volta de 200 mil peças de roupas por ano. (…) Em 
1939, as oficinas da [Maison] Chanel ocupavam cinco prédios da rue Cambon e empregavam 3000 
pessoas”. (idem, p. 148) 
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do século XX.115 Ao longo de sua carreira, arte e moda caminharão 

paralelamente - e, para ela, não existiram fronteiras identitárias ou limítrofes, como 

ela própria declarava:  

Para mim, não existe uma separação entre minha pintura e aquilo que é 
chamado meu trabalho “decorativo” (...) Eu nunca considerei que as “artes 
menores” fossem artisticamente frustrantes: ao contrário, era uma extensão 
da minha arte, apontou novos caminhos para mim, enquanto eu usava os 
mesmos métodos. (DELAUNAY apud TIMMER, 2011, p. 25) 

 

DANTO (2005)116 pode nos ajudar a entender o pensamento de Delaunay: 

não existe, em seus trabalhos, uma separação ontológica entre objeto e obra de 

arte.117 Em seu processo criativo, o que era criado era arte e também objeto têxtil. 

Podemos afirmar que, para Delaunay, transitar entre arte e moda não era nem ao 

menos uma questão de percorrer entre suportes diversos – afinal, uma tela é 

basicamente também um tecido, e seus estudos para pinturas ou trabalhos têxteis 

eram feitos inicialmente em guache sobre papel. Ela foi um exemplo raro de artista 

que transitou por arte e moda sem enxergar nesses campos qualquer distinção de 

linguagens ou fronteiras. Quando se analisa a fase inicial de seu trabalho, discorrer 

sobre transferências de linguagens entre campos não parece adequado: em sua 

obra não há campos plurais, há campo singular: arte e moda são uma coisa só. Ela 

transitava das telas para os bordados e costuras com naturalidade: eram todos 

meios de experimentação.118   

 

                                                 
115 A moda contemporânea constantemente lhe faz homenagens e referências, seja em coleções 
diversas que exploram sua influência, seja no trabalho da empresa de moda italiana Missoni, 
fortemente influenciada por Delaunay.  
116 DANTO (2005) discorre sobre a questão ontológica presente na arte e no objeto comum e sobre 
suas permeabilidades e fronteiras. 
117 O mundo da arte, porém, faz essa separação; quando de sua mostra no museu do Louvre em 
1964 - a única feita, até então, de uma artista (mulher ) viva - foram exibidas apenas suas pinturas, 
não seus desenhos para tecidos. 
118 À guisa de curiosidade, é bastante conhecido, na literatura de moda, que Sonia descobriu uma 
maneira de trabalhar com cores e tecidos – e por consequência, a moda – ao criar uma manta de 
dormir para seu primeiro filho, Charles (MCQUAID, BROWN, 2011, p. 26). 
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Segundo McQUAID, BROWN (2011), a carreira de Delaunay tomará uma 

orientação mais comercial após a Revolução Russa de 1917, quando sua família 

perdeu seus rendimentos, que advinham de propriedades que foram então 

confiscadas. Morando em Madri na época, ela montou a Casa Sonia com o intuito de 

vender peças para decoração e moda. A Casa Sonia  

(...) marcou um passo importante no desenvolvimento de Sonia Delaunay, 
quando ela deixou de ser uma artista independente e passou para o mundo 
da moda, dominado pelas regras do comércio, da produção e das 
preferências de consumo (TIMMER 2011, p. 28).   

 

É possível montar um paralelo entre o trabalho de Sonia Delaunay e Poiret: 

quando ela desfez em seus trabalhos a fronteira entre os campos criativos da arte, 

da moda e do design, de certa maneira iniciou um projeto de Gesamkunstwerk119 

que pode ser comparado àquele elaborado por Paul Poiret para seus negócios. O 

traço que os diferenciava, porém, é o fato de que Poiret estruturou sua obra e sua 

imagem de criador/couturier amparando-se em colaborações específicas com 

artistas plásticos e designers. No caso de Sonia era ela, a artista, que 

experimentava em campos diversos e elaborava uma rede de relações criativas que 

                                                 
119 Ver capítulo 2, p. 63. 

Fig. 33: lenço, desenho de Sonia Delaunay. 
Produzido pela Liberty de Londres, 1967. 

 
Fig. 34: detalhe de pintura de S. Delaunay, 1933. 

Aquarela e guache sobre papel. 
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se estabeleciam no próprio espaço de suas obras, fossem telas, tecidos, roupas ou 

ilustrações para livros. Nesse aspecto, ela assumiu práticas criativas que ecoavam 

as experiências de Klimt com a moda, quando este criou vestidos para Emile 

Flöge.120 Mas se Klimt satisfez-se criativamente com a breve experiência, Sonia 

levou as suas práticas transdisciplinares adiante e construiu sua obra a partir dessas 

transferências de meios e linguagens. Ao retornar a Paris em princípios dos anos 20, 

ela pensava em retomar a Casa Sonia, vendendo tecidos, roupas e assessórios de 

moda. A decisão em estabelecer um ponto comercial baseou-se em questões 

práticas, do dia-a-dia: ela precisava fazer dinheiro, “que não viria com as vendas das 

telas de Robert”..121 A exposição de Artes Decorativas de 1925122 - em que Sonia 

consegue montar a Boutique Simultané123 - funcionou como uma grande vitrine para 

seu negócio, estabelecendo seu nome no meio da elite parisiense amante da arte: 

seus clientes eram tanto mulheres da alta sociedade que frequentavam os círculos 

artísticos quanto esposas de arquitetos conhecidos e estrelas de cinema (TIMMER, 

2011, p. 33). Foi através da mesma exposição de 1925 que Sonia iniciou uma 

parceria de décadas com a empresa Metz and Co., uma loja de departamentos 

holandesa localizada em Amsterdam124. A parceria com a Metz talvez seja um dos 

melhores exemplos do êxito em reunir arte e design comercial em um mesmo 

projeto. Alguns dos desenhos para tecidos exclusivos feitos para a empresa são 

pequenas obras de arte abstrata, que ultrapassam as fronteiras das linguagens 

próprias a cada campo.  

 

                                                 
120 Comentamos sobre essas experiências de Klimt no capítulo anterior, p. 64-65. 
121 TIMMER, 2011, p. 33. 
122 Falamos dessa exposição e seus desdobramentos na cultura francesa no capítulo anterior. 
123 TIMMER, 2011, GRONBERG, 1998. 
124 LEEUW-DE MONTI, 2011. 
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Em muitos aspectos, a trajetória de Sonia Delaunay foi um exemplo do projeto 

utópico de união da vida com a arte proposto por grupos vanguardistas de princípios 

do século XX. TIMMER (2011) considera que: 

suas crenças [de Delaunay] se adequavam bem às teorias modernistas 
sobre a reunificação da arte e da vida, alcançadas ao se abandonar o 
cavalete do pintor e ao aproximar a arte da vida cotidiana, incluindo 
propaganda, arquitetura, mobiliário, moda, tecidos e produtos para casa. 
Ideias semelhantes podiam ser encontradas em correntes artísticas aliadas 
como o Futurismo, o Neoplasticismo, De Stijl e o Construtivismo. (TIMMER, 
2011, p. 33) 

 

Delaunay estava a par dessas correntes vanguardistas – tanto o trabalho dela 

quanto o do marido, Robert Delaunay, pertenciam às correntes avant-garde que 

afluíam na Paris dos anos 20. E, para alguns desses grupos, as relações entre 

campos criativos diversos eram parte de sua estrutura identitária.125 

A característica transdisciplinar da obra de Sonia Delaunay até os nossos dias 

desafia as categorizações fronteiriças entre arte, moda e design: em círculos de 

moda, Delaunay muitas vezes é considerada uma artista plástica que fazia 

estampas para tecidos, mas raramente é vista como designer de moda. Em livrarias, 
                                                 
125 Esses grupos eram todos interdisciplinares: à maneira da Secessão Vienense, eram formados por 
artistas plásticos, artistas gráficos e arquitetos. Todos tinham como meta uma reorganização cultural 
da sociedade, através das várias áreas das artes visuais.  

Fig. 35: Fachada da Boutique Simultané, 1925. 
Fig. 36: Desenho de S. Delaunay para a Metz & 

Co, 1924. 
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livros sobre sua obra são encontrados ora na seção de arte, ora na de moda, ora na 

seção de decoração. Haveria a necessidade de se criar uma área que pudesse ser 

chamada de  “permeabilidades entre categorias126” - e o trabalho de Delaunay lá se 

encontraria, compreendido de maneira interdisciplinar.   

Ainda no tocante às transferências de práticas e linguagens entre arte e 

moda, há que se mencionar a aliança feita entre Elsa Schiaparelli e Salvador Dalí. A 

parceria feita por ambos é uma das mais conhecidas na literatura de moda,127 e 

suas criações são amplamente conhecidas: o vestido-lagosta (1937),128 o chapéu-

sapato (1937-38)129 e também o vestido-lágrima e o vestido-esqueleto,130 que faziam 

parte da Circus Collection,131 um dos maiores projetos colaborativos montados por 

eles. As criações mencionadas foram trabalhos de colaboração mútua, co-criações. 

O catálogo online do acervo do Victoria and Albert Museum, de Londres, confirma a 

parceria, ao citar ambos como co-criadores.132  

 

                                                 
126 A ideia da “permeabilidade entre categorias” no trabalho de S. Delaunay pode ser mais bem 
explicada quando tomamos como referência os conceitos de inter e transdisciplinaridade: arte, moda 
e design se interpenetram em seu trabalho, a ponto de ser impossível uma distinção precisa entre 
campos. Apesar de curadores e críticos, ao analisarem o trabalho de S. Delaunay, tomaram o ponto 
de vista disciplinar a partir de uma divisão categorial muitas vezes superficial e subjetiva (por 
exemplo, levando em conta a questão dos suportes: pintura seria o objeto montado sobre tela e 
chassi), no trabalho de Delaunay essas divisões inexistem justamente porque os conceitos 
ontológicos do que é arte ou design se interpenetram em seu trabalho, cuja porosidade permite essa 
permeabilidade marcante. Mas não resta dúvida, porém, que essa é a visão particular que Sonia 
Delaunay tinha a respeito de seu próprio trabalho; para o sistema de arte, foi justamente “o sucesso 
de sua carreira como designer têxtil que submergiu sua prática e identidade como pintora” 
(GRONBERG, 2003, p. 113), impedindo uma compreensão mais abrangente de seu trabalho têxtil. 
127 Os trabalhos resultantes dessas colaborações são mencionados sempre na literatura de moda e 
esparsamente em textos sobre arte, que tendem a ignorar esse aspecto da obra de Salvador Dalí. Na 
literatura de moda, verificar: GIVRY, 1998; MACKRELL, 2005; STEELE, 2012. 
128 Esse vestido hoje faz parte do acervo do Philadelphia Museum of Art. 
129 Exemplares desse chapéu estão nas coleções do Victoria and Albert Museum (Londres) e do 
Metropolitan Museum of Art (NY). 
130 Ambos os vestidos pertencem à coleção do Victoria and Albert Museum. 
131 A Circus Collection foi apresentada ao público em 1938. “Foi um desfile louco, excêntrico, que 
obteve muita publicidade. As roupas foram decoradas com acrobatas e animais performáticos. As 
modelos usavam chapéus de palhaço e bolsas de mão em forma de balões”. Disponível em: 
http://collections.vam.ac.uk/item/O84418/the-tears-dress-the-circus-evening-ensemble-dress-
schiaparelli-elsa/. Acesso em: 12.08.2013. 
132 Disponível em: http://collections.vam.ac.uk/item/O84418/the-tears-dress-the-circus-evening-
ensemble-dress-schiaparelli-elsa/;e http://collections.vam.ac.uk/item/O65687/the-skeleton-dress-the-
circus-evening-dress-elsa-schiaparelli/. Acesso em: 12.08.13 
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Elsa Schiaparelli é conhecida até hoje por sua atuação ativa dentro do grupo 

surrealista: foi ela quem patrocinou a exposição “Primeiros Documentos do 

Surrealismo”, realizada em Paris em 1942 (GILL, 2005; TOMKINS, 2005). A parceria 

com os artistas surrealistas lhe era profícua: “Trabalhar com os artistas tinha 

qualquer coisa de exaltante; eu me sentia amparada, encorajada além da realidade 

material e monótona que é a fabricação de um vestido para vender”.133 Segundo o 

marchand Julian Levy, Schiaparelli foi “a única estilista que compreendeu o 

Surrealismo”,134 e os artistas do grupo responderam criando para ela.135 Givry a 

considera a estilista “que melhor compreendeu os elos existentes entre a arte e a 

moda” (GIVRY, 1998, p. 25). O surrealismo respondeu à altura; para Martin, essas 

colaborações mútuas “sugeriam a possibilidade que o Surrealismo teria encampado 

                                                 
133 SCHIAPARELLI, apud GIVRY, 1998, p. 16. 
134 LEVY, apud GIVRY, 1998, p. 16. 
135 A parceria de Schiaparelli com os surrealistas foi intensa e extensa: Salvador Dalí também 
desenhou alguns dos móveis de sua loja, além de tecidos e acessórios. “Louis Aragon criou um colar 
de comprimidos de aspirina, Léonor Fini desenhou um frasco de perfume, Diego Giacometti 
desenhou abajures e móveis”. (GIVRY, 1998, p. 15)  

Fig. 37: O vestido-lagosta, uma das co-
criações de Elsa Schiaparelli e Salvador Dalí. 
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o fenômeno da moda como uma experiência artística, e que a arte tinha os atributos 

da moda” (MARTIN, 1987 apud MACKRELL, 2005).  

Para Schiaparelli, porém, essa visão criativa e capaz de perceber as 

permeabilidades entre os campos arte e moda não foi suficiente para mantê-la no 

meio da moda por muito tempo: ela se aposentaria cedo, em meados dos anos 50. A 

moda dos anos 50, capitaneada pela combinação de glamour e feminilidade frágil 

criada por Christian Dior, lhe pareceria um mundo à parte, distante das discussões 

propostas nas parcerias com artistas plásticos que caracterizaram seu trabalho 

antes da guerra.  

 

 

[3.2. Arte, moda e o impasse da criação artística] 

 

Os trabalhos colaborativos de Schiaparelli com os surrealistas e os têxteis de 

Delaunay pareciam indicar, no fim da segunda metade do século XX, que moda e 

arte partilhariam caminhos colaborativos e espaços comuns, ao menos no tocante à 

moda que era produzida nos ateliês de luxo e vendida em pequenas lojas/ateliês. A 

loja de Delaunay, por exemplo, partilhava conceitos e ideias que já estavam 

presentes nos trabalhos e parcerias desenvolvidos dentro da Schwestern Flöge e na 

loja de Germaine Bongard.136  

Fora desses espaços semi-exclusivos, o papel da arte na área da moda era 

“artificar” ou, ao menos, dotar de conteúdo simbólico peças de roupa que não teriam, 

por si próprias, nenhum eixo identitário ou especificidade que as distinguisse das 

outras produções. TROY (2012) discorre sobre a maneira como uma designer de 

moda de uma empresa americana se inspirou em uma grande retrospectiva póstuma 

dos trabalhos de Mondrian, em 1945,137 com o objetivo de “distinguir seus desenhos 

daqueles da concorrência e simultaneamente reivindicar modernidade para suas 

roupas”.138 Os próprios artistas transgrediam as fronteiras entre a arte e trabalho 

comercial relacionado à indústria da moda: Salvador Dalí, por exemplo, viu no 

convite para a montagem de uma vitrine da loja nova-iorquina Bonwitt-Teller uma 

oportunidade de expor suas ideias vinculadas ao movimento surrealista para o 

                                                 
136 Já nos referimos aos trabalhos da Schwestern Flöge e de Germaine Bongard no capítulo 2. 
137 Essa retrospectiva foi montada no MoMA, em Nova York (TROY, 2012, p. 29). 
138 TROY, op. cit., p. 30. 
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grande público.139 Mesmo Mondrian teria visto na moda uma área de interesse 

artístico:  

Por volta de 1930, Mondrian fez um breve comentário sobre moda, que 
caracterizava como “uma das expressões plásticas mais diretas da cultura 
humana”. (...) Ele manteve, por toda a sua vida, um interesse nos estilos 
dos vestidos, considerando a moda uma esfera em que era possível, assim 
como na pintura, “criar relações mais equilibradas”. (TROY, 2012, p. 32)140 

 

Assim como Mondrian, outro nome que podemos citar é Marcel Duchamp. O 

dadaísta foi mais um dos artistas que viram a indumentária como campo de 

experimentações. Sua personagem Rrose (grifado exatamente dessa maneira, com 

duas letras “r”) Sélavy era uma performance sobre as distinções entre gêneros, e 

seu ready-made Belle Haleine pode ser interpretado como um comentário sobre o 

sistema comercial da moda e da arte,141 ao ecoar frascos de perfumes de estilistas 

como Paul Poiret. 142 

 

                      

 

 

                                                 
139 A empreitada não foi muito bem sucedida: escandalizados com o teor erótico da vitrine montada 
por Dalí, os próprios funcionários da loja modificaram o trabalho durante a madrugada, antes que a 
loja abrisse pela manhã. Furioso, Dalí tentou rearranjar a vitrine e acabou quebrando-a, 
empreendendo um happening avant la lettre, fugindo pelos estilhaços de vidro (KOOLHAAS, 2010, p. 
305). 
140 Quem vai trabalhar e compreender essas relações citadas por Mondrian e aplicá-las na moda 
será Yves Saint Laurent, como apontaremos mais adiante nesse texto.  
141 Belle Haleine, de 1921, era um vidro de perfume vazio, no qual Duchamp colou uma foto de si 
próprio vestido como Rrose. Abaixo da foto Duchamp escreveu o nome do perfume e, ao pé do 
frasco, pintou as palavras Nova York e Paris “uma referência às cidades que Rrose (como Duchamp) 
pertencia” (GOMPERTZ, 2013, p. 250). 
142 Nunca é demais relembrar que Poiret se considerava um artista e que suas criações eram 
vendidas na França e nos Estados Unidos, particularmente Nova York. 
 

Fig. 38: Marcel Duchamp como Rrose Sélavy, 1921. 
Notar a faixa no chapeu com desenho abstrato à maneira dos 

desenhos de S. Delaunay. 
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No entanto, é outra experiência de Duchamp que nos interessa analisar como 

digressão sobre criação e permutas disciplinares na arte e na moda. Seus ready-

mades, montados a partir de 1913, levantaram questões que, a longo prazo, se 

estabeleceram como ruídos dissonantes nos diálogos até então constantes entre os 

campos da arte e da moda. TROY (2003) montou um paralelo entre o trabalho de 

Duchamp na América e a experiência de Poiret com a indústria confeccionista norte-

americana:  

Assim como o trabalho de Duchamp nessa época pode ser compreendido 
dentro do contexto transcultural e sua experiência nova-iorquina, o trabalho 
de Poiret como designer de roupas e como empresário foi condicionado por 
suas descobertas sobre o vasto mercado de consumo norte-americano, as 
contradições engendradas pelo consumismo norte-americano e as 
necessidades e desejos da mulher americana. (TROY, 2003, p. 267) 

 

A partir dessa observação, Troy passa a traçar relações entre os ready-

mades de Duchamp e a questão da reprodução das peças originais de Poiret nos 

Estados Unidos. Tendo os ready-mades como referência, a autora levanta um 

Fig. 39: “Belle Haleine, eau de voilette”. Ready-made de 
Marcel Duchamp, 1920. 

 
Fig. 40: Perfume “La Rose de Rosine”, Paul Poiret, 1912. 
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debate entre originalidade e reprodutibilidade em moda, e as tensões entre o 

mercado de roupas norte-americano e o francês. 

Todavia, não é esse o caminho que pretendemos seguir. Nossa análise da 

relação dos ready-mades de Duchamp com o sistema de moda parte do 

questionamento que eles carregavam em si: o que é arte? O que é a criação 

artística? Se um ready-made era, a princípio, um objeto anônimo, produzido 

industrialmente, qual a linha limítrofe entre a singularidade de um objeto específico 

que se tornava um ready-made e outros milhares idênticos, e anônimos? O próprio 

Duchamp respondia: o gesto do artista, a intenção em tornar esse objeto específico 

um ready-made:  

Somente quando ganhava um título e a assinatura do artista é que o objeto 
alcançava o status provocativo, estranho e incomensurável de um ready-
made, uma obra de arte criada não pela mão ou pelo talento, mas pela 
mente e pela decisão do artista. (grifo nosso, TOMKINS, 2005, p. 179) 
 

Nisso, [Duchamp] falou que iria “assinar” o edifício Woolworth e transformar 
aquele que era então o arranha-céu mais alto do mundo (237 m) num 
ready-made. (idem, p. 184) 

 

Os ready-mades mudaram os rumos da arte e do discurso crítico: a ideia 

central neles contida, da intenção artística, do gesto criador não necessariamente 

formalizado mas artificador, tornava-se uma ideia poderosa dentro da esfera 

artística: “(...) o meio [era] secundário. O primordial era a ideia” 143. A obra de arte 

alcançava sua liberdade absoluta: podia prescindir dela mesma para se tornar arte, 

dependendo apenas da ideia, da intenção do artista, pois o discurso artificador 

contém, ao mesmo tempo, a antecipação e a presença da arte. O discurso já é a 

obra de arte, concentrando em si mesmo sua própria ontologia. Os desdobramentos 

dos ready-mades (principalmente A Fonte, de 1917, hoje emblemática) foram 

muitos; a arte conceitual e o minimalismo derivam dessas ideias e da forma sintética 

da Fonte. 144  

                                                 
143 GOMPERTZ, 2013, p. 24. 
144 “Fonte (...) é uma escultura ready-made que nunca foi exibida em público, que nunca foi destinada 
a ser mais que uma brincadeira provocativa, mas que veio a se tornar a obra de arte mais influente 
criada no século XX. As ideias que representava influenciaram diretamente vários dos maiores e mais 
importantes movimentos artísticos, entre os quais o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo 
abstrato, a pop art e o conceitualismo” (idem, p. 26). 
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Voltando ao nosso ponto de partida expresso na página anterior: se a 

intenção artística podia dispensar a obra, inserido no sistema de moda, esse 

pensamento se tornava uma impossibilidade: há moda (seja ela sistema ou criação 

única, exclusiva) enquanto existir a peça, o objeto, o produto.  

A arte pode subsistir sem a matéria, mas a moda necessita do objeto, da 

materialidade. Por mais que haja uma intencionalidade artística (seja ela proveniente 

de um artista plástico ou de um estilista), é impossível prescindir do objeto final. 

Pode haver um conceito presente na criação de moda, mas é impossível dispensar a 

coisa, no sentido heideggeriano (vor handed heit). 145  

O que é a arte? Era a pergunta que os ready-mades faziam. E sugeriam, de 
modo muito perturbador, que ela podia ser qualquer coisa – um ready-
made, de fato, era “uma forma de negar a possibilidade de definir a arte”. 
(TOMKINS, 2005, p. 181) 
 

Dessa forma, o ready-made significava a liberdade absoluta para a arte: sem 

classificação, ela podia ser qualquer coisa e também tudo. Era o pensamento de 

Kurt Schwitters com suas assemblages dadaístas: “A seu ver, a arte poderia ser feita 

com qualquer coisa e qualquer coisa podia ser arte”.146 Era também o princípio 

engendrado no Quadrado Negro (1915) de Malevitch: a arte se consumia e 

                                                 
145 Discutimos as relações de coisa/coisidade nos capítulos anteriores. 
146 GOMPERTZ, 2013, p. 245. 

Fig. 41: “Fonte”, Marcel Duchamp, 1917. 
 

Fig. 42: “Por que não cheirar Rrose Sélavy?”, de Marcel 
Duchamp. 1921. 
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desaparecia nela própria, para ser somente coisidade latente. A moda, 

definitivamente, não tinha como alcançar aspecto tão único, ubíquo e, sob certo 

aspecto, devastador.  

Sob esse ponto de vista, os produtos das parcerias entre artistas e designers 

de moda tornavam-se meros exercícios de estilo, quando comparados a obras 

artísticas realizadas por esses mesmos artistas. Moda e arte, por mais que se 

entrelacem, pertencem a sistemas147 diferentes, sujeitos a regências que podem 

trabalhar, eventualmente, com linguagens e mediadores comuns, mas que 

respondem a nocionalidades diversas.  

 

   

 

 

 

                                                 
147 O sistema da moda designa hoje um imenso conjunto que abrange desde a criação (seja nos 
ateliês de criação exclusiva ou nos departamentos criativos das grandes empresas), passando pela 
manufatura (fábricas, confecções, ateliês semi-artesanais) e cadeia têxtil, comercialização (incluindo 
nesse bojo lojas de departamentos, butiques exclusivas, pequenas lojas e supermercados) até a 
divulgação (jornais, revistas, sites especializados e blogs privados). Já o sistema da arte é formado 
por uma rede que inclui inicialmente os artistas e toda uma “cadeia de instituições e de agentes que 
mediam as relações entre os criadores e o mercado, entre o público e as obras” (BECKER, 2006, p. 
6). Como instituições podemos identificar museus e galerias de arte; como agentes, curadores, 
críticos, jornalistas e intelectuais especializados. 

Figs. 43 e 44: Lenço “Quadrado Negro”. Couro preto. Maison Martin 
Margiela, 2013. 
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Assim, dentro do sistema da arte, os vestidos co-criados por Elsa Schiaparelli 

e Salvador Dalí estão em um nicho de apreciação e valoração diferente da esfera 

em que se situam as pinturas do mesmo artista, por exemplo; embora, dentro do 

sistema de moda, eles sejam considerados uma grande expressão artística, 

resultado de uma colaboração entre as linguagens da arte e da moda.148 Se 

tomamos o ponto de vista duchampiano expresso nos ready-mades, porém, os 

vestidos co-criados por Schiaparelli e Dalí são colaborações interdisciplinares, mas 

que não elaboraram novas linguagens ou criaram novos caminhos e direções seja 

para a arte ou para a moda. Incensados por historiadores e teóricos de moda que 

enxergam nessas criações um alto de grau de transferências de linguagens, 

analisados à exaustão,149 os vestidos na verdade mimetizam superficialmente 

algumas obras de Dalí. O vestido-lagosta, por exemplo, é um belo vestido com uma 

lagosta pintada pelo artista surrealista - e nessa descrição permanece. Alguns 

intelectuais insistem em elaborar extensas análises do vestido, algumas tão oníricas 

quanto as pinturas surrealistas: “Ao invés de dotá-la de uma aparência pré-histórica, 

a lagosta de Dalí/Schiaparelli é muito tranquila, comível entre talos de salsinha, 

cozida nos padrões cordon bleu, implicando uma vida graciosa”.150 Jornalistas e 

teóricos de moda concordam em que o vestido tem uma imagem claramente 

                                                 
148 Miller chama as peças criadas por Schiaparelli e Dalí de “objetos de arte”. (MILLER, 2004, p. 74).   
149 GIVRY, 1998, MACKRELL 2005. 
150 MACKRELL, 2005, p. 144. 

Fig. 45: Kazemir Malevitch, “Quadrado Negro”, 
1915. 

 



 

85 

sexual,151 provavelmente mais fomentada por uma série de fotos que Cecil Beaton 

tirou de Wallis Simpson – a controversa duquesa de Windsor – usando a peça, do 

que talvez pelo próprio vestido (a imagem sexual funciona, na verdade, somente 

quando o vestido está sendo usado – daí a importância das fotos de Beaton para a 

perpetuação do caráter icônico do vestido. Montado em um manequim, como 

exposto no Costume Institute do Metropolitan Museum em Nova York, a força dessa 

imagem dilui-se quase que por completo, tornando a pintura da lagosta – um ser 

com fortes conotações sexuais para Dalí152 – meramente decorativa). Não negamos, 

porém, que as peças criadas pela dupla artista/estilista são marcos da parceria 

arte/moda, e são icônicas por seu valor histórico, principalmente por serem 

representativas de uma época de profícua colaboração entre esses campos. 

Schiaparelli foi uma espécie de mecenas do movimento Surrealista, e sua patronage 

no tocante às exibições e parcerias com artistas do movimento153 pode ter ajudado a 

levar o Surrealismo a uma esfera de popularidade que o Simultaneísmo, o 

movimento artístico capitaneado pelo casal Delaunay, não obteve.  

 

 

                                                 
151 Idem e MILLER, 2004. 
152 MACKRELL, 2005. 
153 Além de Dalí, Schiaparelli criou peças com Jean Cocteau e usou trabalhos de Man Ray como 
inspiração para acessórios. 

Fig. 46: a duquesa de Windsor usando o vestido-
lagosta, de Elsa Schiaparelli. Foto de Cecil Beaton, 

1937, para a Vogue Magazine. 
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A transição de linguagens entre arte e moda desenvolvida por Sonia 

Delaunay é mais profícua e intensa do que aquela desenvolvida por Schiaparelli, 

mas seu trabalho como estilista é menos reverenciado na literatura de moda do que 

o da designer italiana. Delaunay encerrou suas experiências com a moda logo após 

a crise econômica de 1929 (STERN, 2004), continuando a trabalhar somente como 

designer têxtil, como em sua longa parceria com a Metz and Co. – e é fato comum 

na área de moda que designers têxteis estão relegados a um patamar de prestígio 

menor que àquele reservado aos estilistas, que geralmente ocupam a frente do 

palco. Schiaparelli era mais jovem que Sonia, e a maior parte do seu trabalho foi 

intensamente desenvolvida entre as duas guerras; suas relações com artistas, 

marchands, jornalistas e com uma rica clientela podem ter levado sua obra a ser 

mais divulgada que a de Delaunay. Não que Sonia não tivesse uma rede intensa de 

relações; mas o fato de ter se voltado para o design têxtil – um trabalho importante, 

mas de fundo de cena no mercado de moda – pode ter levado à apreciação menor 

de sua importância no tocante à relação moda e arte.154  

Em relação às exposições, Schiaparelli é vista de maneira mais proeminente: 

neste século, duas grandes mostras sobre seu trabalho foram montadas, em 

museus de grande expressão: Shocking! The Art and Fashion of Elsa Schiaparelli no 

Philadelphia Art Museum, em Philadelphia, 2003 - a mesma exposição foi montada 

no Musée des Arts Décoratifs de Paris em 2004 - e Schiaparelli and Prada: 

Impossible Conversations no Costume Institute do Metropolitan Museum of Art, Nova 

York, 2012. Delaunay, por sua vez, foi objeto de apenas uma grande exposição: 

Color Moves: the Art and Fashion of Sonia Delaunay (Nova York, 2011). A exposição 

foi montada no Cooper-Hewitt Museum, um museu importante, mas menor em 

tamanho e expressão, quando comparado aos três museus citados anteriormente.155 

 
                                                 
154 Matteo de Leeuw-de Monti (neto do fundador da Metz and Co.) e Elaine Lustig Cohen (designer 
gráfica e colecionadora das obras de Delaunay, tanto têxteis quanto pinturas) concordam em que foi 
o trabalho de Sonia como designer têxtil que ofuscou uma compreensão mais abrangente de sua 
obra pela crítica de arte. Ambos citam também o fato de que Sonia, quando procurada por suas 
pinturas, sempre mostrava inicialmente o trabalho de Robert Delaunay, para depois mostrar o próprio. 
“Depois de sua morte, ela sentia que ela era a única pessoa que poderia promover seu trabalho”, diz 
Cohen. In: Sonia Delaunay: a conversation among friends, palestra gravada em vídeo no Cooper-
Hewitt Museu em Nova York, em 23/03/2011. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=1lIfpZVZVNU>. Acesso em: 30.08.2013.  
155 O Cooper Hewitt Museum é um museu de design, o que reafirma o fato de que a presença de 
Sonia Delaunay como designer têxtil é principalmente assunto de designers, não de pintores. 
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[3.3. Os museus, as galerias de arte e a moda: outr os 

atores, outros processos] 

 

Analisamos até aqui as permutas e transferências de linguagens entre arte e 

moda, seja no âmbito dos ateliês, seja nos domínios do sistema de produção de 

vestimentas em massa. Vimos como parte dos artistas plásticos enxergava na moda 

não somente um meio para o desenvolvimento e exploração de questões 

relacionadas ao processo criativo, mas também como um campo de atuação em que 

não haveria diferenças de ordem hierárquica ou ontológica quando comparado à 

arte. Analisamos também como historiadores e críticos de arte não compartilhavam 

dessa visão, preferindo quase sempre ignorar os trabalhos que artistas plásticos 

desenvolviam em parceria com estilistas.156  

Pretendemos doravante analisar a visão de outros atores do universo da arte: 

o papel dos museus e das galerias. Se a arte ocupou espaços considerados de 

moda, como vitrines e ateliês têxteis, qual a reciprocidade quando a moda iniciou a 

ocupação de espaços relacionados à exibição de arte? Indagamos: qual o interesse, 

para o funcionamento tanto do sistema da moda quanto do sistema de arte, para 

que esses espaços fossem ocupados? Não nos interessa a discussão como busca 

de uma resposta definitiva, se moda seria ou não arte.157 Interessa-nos discutir os 

espaços compartilhados e as contaminações decorrentes de tal compartilhamento.  

Com o desenvolvimento da narrativa conceitual dentro da esfera artística, a 

moda momentaneamente perdeu seu espaço discursivo junto à arte. Por mais que 

os designers se esforçassem, a arte havia assumido um discurso que a moda, como 

sistema e também como resultado de um processo criativo, era incapaz de 

responder à altura. Poder prescindir de si mesma (sendo apenas intenção) mas ao 

                                                 
156 Troy comenta que “a moda não tem sido tratada de maneira gentil pelos historiadores da arte 
moderna, que frequentemente a denigram, acusando-a de ser antiética a respeito dos grandes 
artistas” (TROY, 2012, p. 29). A autora cita as críticas do historiador de arte T. J. Clark, ao comentar 
sobre uma sessão de fotos de Cecil Beaton publicada na Vogue americana de 1951. Nas fotos, 
Beaton fotografou as modelos na galeria Betty Parsons de Nova York, tendo como fundo telas de 
Jackson Pollock. Clark via esse uso degradante para as telas de Pollock, que assumiriam um papel 
decorativo para a sessão de fotos. O historiador levava sua crítica adiante: para ele, a publicação das 
fotos em uma revista de moda “mostra o tipo de lugar que o capitalismo reserva para pinturas como 
as de Pollock” (CLARK apud TROY, 2012, p. 30).  
157 Sobre esse tema, ver o excelente texto de Valerie Steele, “Fashion”. In: GECZY, Adam, 
KARAMINAS, Vicki (Org.). Fashion and art. New York: Berg, 2012. 
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mesmo tempo mantendo sua matriz ontológica (sendo intenção de arte)158 era algo 

muito além do alcance dos trabalhos desenvolvidos pelos designers de moda, por 

mais que trabalhassem a ideia e o conceito existentes em uma peça: no fim do 

percurso, a roupa tem que ser vestida, o sapato tem que ser calçado, a bolsa tem 

que ser capaz de conter algo. O resultado final, a materialidade, era algo do qual a 

moda não tinha/tem como abrir mão: ainda que designers de moda tenham 

proposto, principalmente nos anos 90, um trabalho de cunho autoral, menos 

influenciado por tendências sazonais e apelos do mercado,159 o que restava era 

sempre um objeto de moda que deveria ser útil (e possível de ser vestido), de 

alguma maneira.  

Mesmo que, ao longo do século XX, grandes trabalhos de moda tenham sido 

feitos tendo a arte como ponto de partida inspiracional,160 o que restava a esses 

mesmos trabalhos no fim do processo era serem mercadoria, estando sujeitos a 

determinantes de consumo variáveis como sazonalidade e  gosto pessoal, os quais 

não se aplicariam à arte.161 As questões e os discursos relativos às transferências 

de linguagem entre arte e moda necessitavam mudar o foco; a questão não era 

discutir se a moda seria ou não arte, mas como a moda estabeleceria novas 

relações com a arte. Como trabalhar novas permeabilidades, novas transferências, 

que interessassem aos dois sistemas?  

Para continuarmos com nossas análises, é necessário voltarmos a 1983, 

quando o Costume Institute do Metropolitan Museum de Nova York inaugurou uma 

mostra sobre Saint Laurent.162 A exposição foi polêmica: Saint Laurent ainda 

trabalhava abundantemente na época, criticava-se então (e muito) que a mostra 

funcionaria como um grande painel publicitário para sua empresa. Diana 

                                                 
158 Esta definição de arte conceitual ajuda a esclarecer nosso texto: “Na arte conceitual, a ideia ou 
conceito é o aspecto mais importante da obra. Quando um artista utiliza uma forma conceitual de 
arte, isto significa que todo planejamento e as decisões são feitas de antemão, e a execução é uma 
questão de procedimento rotineiro. A ideia se torna uma máquina que faz a arte”. LE WITT (1967) 
apud ARCHER (2008), p. 70.  
159 Como Martin Margiela, Rei Kawakubo, Junya Watanabe, para citar alguns. 
160 Além da peça de Margiela mostrada na imagem logo acima no texto, citamos outros: os vestidos 
“Mondrian”, produzidos por Yves Saint Laurent em 1965 e também os vestidos “Pop Art”, do mesmo 
estilista, de 1966; os sapatos surrealistas magrittianos de Pierre Cardin de 1986; os vestidos da linha 
“Pleats Please”, de Issey Miyake, com estampas inspiradas nas telas de Ingres; e, além disso, as 
roupas resultantes das parcerias Dalí/Schiaparelli, já comentadas neste capítulo. 
161 Ressaltamos: não estamos nos posicionando contrários às parcerias entre artistas e designers de 
moda; elas são eventos importantes, pois configuram exercícios interdisciplinares profícuos para 
ambos os campos.  
162 Yves Saint Laurent: 25 years of design, exposta de dezembro de 1983 a setembro de 1984. 
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Vreeland,163 curadora da exposição, justificou sua escolha temática: “Há muita arte 

no que ele faz, a palavra usada como verbo. Se é que é um verbo, eu não sei muito 

de gramática”.164 Ao tornar arte um verbo, Vreeland ungiu a obra de Yves Saint 

Laurent: artificada, respondia ao mérito de ser exposta em um museu. Alguns 

vestidos – a linha “Mondrian”, de 1965 - foram expostos como telas, em manequins 

bidimensionais, colados à parede, junto a uma das pinturas originais de Piet 

Mondrian. A leitura ambígua era proposital: Vreeland queria destacar as 

transferências de linguagens – e queria que o espectador as compreendesse.  

As justaposições que não tinham, até aquele momento, sido exploradas, 
criaram novas conexões dentro das exposições. As pinturas existiam tanto 
para contextualizar os figurinos através das imagens, mas também, e mais 
importante, para ilustrar a relação complexa com o campo artístico. Ela 
[Vreeland] nunca declarou que a moda era realmente arte, mas exibia o 
caso de amor entre ambas. (CLARK, 2011, p. 239) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
163 Diana Vreeland foi uma das mais importantes editoras de moda do século XX. Por 35 anos, foi 
editora-chefe da Harper’s Bazaar e da revista Vogue. Após sua demissão da Vogue em 1972, foi 
contratada pelo Costume Institute para realizar a curadoria das exposições desse departamento do 
museu, lá permanecendo até sua morte, em 1989. 
164 Diana Vreeland, justificando a uma repórter a montagem da exposição Yves Saint Laurent: 25 
anos de design, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, 1983. In: VREELAND, Lisa 
Immordino. Diane Vreeland: the eye has to travel. New York: Gloss Studios, 2012. 1 video-disco (89 
min): NTSC: stereo, color.  

Fig. 47: A mostra de Yves Saint Laurent no Metropolitan Museum of Art 
Nova York, 1983. 
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A intenção de Diana de Vreeland, ao colocar a pintura de Mondrian ao lado 

dos “vestidos-telas” de Saint Laurent, era didática, no sentido de educar o público 

para compreender as transferências arte-moda. Ela nos faz lembrar os propósitos 

daqueles que montaram as exposições universais, que usavam a arte para educar o 

olhar do consumidor para as compras, para a percepção de um objeto de bom 

desenho para o consumo.165 Vreeland traçava o caminho inverso: ao escolher a obra 

de um designer vivo para ser objeto de exposição, ela pretendia que o espectador 

olhasse para a mercadoria e enxergasse não somente a arte, mas além desta: 

desejava que o público compreendesse o momento da criação, que ele fosse capaz 

de isolar o ato da criação da mercadoria per se, entendendo o ponto de vista do 

designer, o processo de criação, o momento em que a peça era concebida, a ideia 

por trás da obra. De certa forma, ela se apoderava dos fundamentos da arte 

conceitual: a arte residia na ideia, no processo. “Por que Saint Laurent? Porque ele é 

um artista, um gênio” (VREELAND, 2012) Vreeland dizia para justificar a exposição 

de 1983 a um repórter. Ela instaurava Saint Laurent no patamar dos mestres 

couturiers/artistes usando os mesmos artifícios empregados por Charles Fréderic 

Worth e Paul Poiret:166 se a obra é arte, então quem a criou é um artista.167 Na 

                                                 
165 Apontamos essas ações no primeiro capítulo dessa tese, quando nos referimos às exposições 
universais.  
166 Discutimos a artificação que Worth e Poiret fizeram de suas próprias personas no capítulo 2.  

Fig. 48: o designer Yves Saint Laurent fotografado em sua mostra 
no Metropolitan Museum of Art, Nova York, 1983. 

 



 

91 

coleção Mondrian, YSL foi além de uma transposição simples das pinturas para os 

vestidos, segundo Bernard Blistène, diretor de desenvolvimento cultural do centro 

Pompidou de Paris:  

Ele não estava copiando, ele não colocou uma pintura nos vestidos. 
Ele explorava variações baseado em Mondrian. Variações de azuis, 
por exemplo, que você não encontraria no trabalho de Mondrian. Ou 
as variações no grid e na estrutura de Mondrian. Ou variações na 
linha, notadamente por introduzir curvas nas linhas de pescoço 
arredondadas, algumas vezes sublinhadas em preto. Seus vestidos 
permaneciam vestidos, eles nunca se tornaram pastiches de pintura. 
(CHENOUNE, MULLER, 2010, p. 310) 

 

Na mostra de YSL, Vreeland usou de artifícios mais comuns à arte tradicional 

para ressaltar a relação arte/moda: ao transformar os vestidos de Saint Laurent em 

telas, há alusões a questões pré-dadaístas sobre os suportes tradicionais da pintura 

e ao conceito de greenberguiano de flatness.168 Esse recurso cênico era necessário: 

ele mediava um discurso artístico mais conservador (conservador para 1983, 

apontamos), mas alinhado às percepções do público que usualmente frequentava o 

Metropolitan Museum, um museu de cunho histórico, não um centro de arte 

moderna ou contemporânea.  

Por outro lado, o que parece escapar aos críticos de Vreeland sobre a mostra 

de Saint Laurent169 é que ela, ao ressaltar as qualidades da criação na obra do 

designer, alinhava seu discurso ao da arte contemporânea, priorizando questões 

como recursos de linguagem e processos criativos sobre o resultado final. Apesar da 

exposição se mostrar tradicional – ao evidenciar também o suporte expositivo, 

montando os vestidos como telas -, Vreeland dá um passo adiante, evidenciando 

principalmente o processo criativo. Da maneira como foram expostos, os vestidos de 

                                                                                                                                                         
167 Uma nota sobre a exposição de YSL em 1983 merece ser feita: desde a abertura de sua loja de 
prêt-à-porter em 1966, Rive Gauche, YSL era muito criticado por “democratizar” a alta-costura 
(caminho que a maior parte das marcas seguiram, mas somente ao fim dos anos 90). Fazer prêt-à-
porter seria obra de um costureiro menor, não de um couturier. Quando Vreeland artificou a obra de 
Saint Laurent, com o designer ainda vivo e em plena atividade, ela o reinstaurou entre os grandes 
nomes da alta-costura. Atualmente, passados 30 anos, questionar a genialidade de YSL é algo 
impensável, levando em consideração sua obra como couturier e mesmo seu trabalho no prêt-à-
porter. 
168 Flatness = nivelamento, achatamento. Clement Greenberg afirmava que a pintura moderna 
prezava o nivelamento, ao negar a perspectiva renascentista (MAMMÌ, 2012, p. 31). 
169 Vreeland desagradou até mesmo historiadores de moda. A historiadora de moda Valerie 
Cumming a acusou de fazer “uma hagiografia de designers vivos. (...) Ela [Diana Vreeland] 
estabeleceu um padrão [para as mostras de moda] que ainda é seguido: glamour, estudos 
acadêmicos imprecisos, e o máximo de celebridades possível” (CUMMING, 2004 apud CLARK 2011, 
p. 240). Segundo Steele o Metropolitan Museum parou de fazer mostras de designers vivos após as 
críticas negativas nas revistas de arte sobre a mostra de YSL, mas “pintores e escultores continuaram 
a receber essa honra” (STEELE, 2012, p. 19). 
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Saint Laurent dialogavam com o quadro de Mondrian, mas abriam-se também a 

novas leituras: havia vestígios da colour field painting170 e das telas de Barnett 

Newman. A um espectador mais versado, essa associação não seria absurda, já 

que a colour field era um dos estilos de pintura que dominavam o mercado artístico 

norte-americano justamente na época em que Yves Saint Laurent lançava a linha 

“Mondrian”. As pinturas de Barnett Newman traziam questões que haviam sido 

levantadas pelo pintor neoplasticista: a pintura reduzida a uma essência de formas e 

cores, e à sua bidimensionalidade. Yves Saint Laurent enxergava essas questões, 

mas sobrepostas ao corpo feminino, em uma época em que a silhueta feminina 

priorizava o corpo sem curvas: o corpo flat.  

O estilo de vida que Saint Laurent levava reforça essa nossa leitura dos 

vestidos “Mondrian” mediada pela colour field: o estilista era um grande colecionador 

de arte,171 e em seu círculo de amizades estavam nomes como Andy Warhol e Niki 

de St. Phalle.172 Esses fatos demonstram que YSL estava a par do que acontecia de 

mais novo no mercado artístico; e ter sido influenciado pela colour field pode ter sido 

proncipalmente uma questão de zeitgeist: as cores também eram assunto da arte 

pop, estilo artístico com o qual Saint Laurent apresentava maior afinidade.173 

É possível perceber em outros vestidos da linha “Mondrian” relações 

cromáticas que ecoam Newman, como vemos nas duas fotos abaixo.  

                                                 
170 Pintura de campos de cor (MAMMÌ, 2012, p. 29). 
171 A coleção de arte de Yves Saint Laurent e Pierre Bérger foi a leilão em 2009, um ano após a 
morte do estilista. O montante arrecadado com as vendas estourou mesmo as previsões otimistas: 
esperava-se arrecadar um montante de 250 milhões de euros, e o total  beirou os praticamente 374 
milhões (Disponível em: http://www.christies.com/collection-yves-saint-laurent-22294.aspx. Acesso 
em: 06.10.2013). Entre as obras leiloadas, havia trabalhos de Picasso, Matisse, Degas, Guéricault, 
Léger, Franz Hals, Duchamp (Disponível em: 
http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,1879076_1844871,00.html. Acesso em: 
06.10.2013). 
172 BURGAUD, CHAMFORD, MURPHY 2010, p. 47. Além disso, o companheiro de YSL, Pierre 
Bérger, circulava desde muito jovem no meio artístico, tendo entre suas amizades os artistas Jean 
Cocteau e André Breton (BERGER, 2013). A coleção de outono/inverno de 1980 de Saint Laurent foi 
um tributo a Jean Cocteau; e já comentamos as relações de André Breton com a moda no capítulo 2 
dessa tese. 
173 Além da amizade com Warhol, seguindo a coleção “Mondrian”, YSL apresentou em 1966 os 
vestidos “Wesselman”, inspirados nas obras de Tom Wesselman, um dos grande nomes da arte pop 

(CHENOUNE, MULLER, 2010, p. 311). 
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Na mostra de 1983, Vreeland nos deixa à vontade para montarmos analogias 

que vão além daquela que ela preparou. Não há como provarmos que Vreeland 

estava ciente desta possível relação com a colour field nem temos provas de que 

YSL usou essa fonte. Mas estamos explorando as possibilidades dos significados da 

mostra de 1983, e essa relação está longe de ser implausível.  

Fig. 49: Barnett Newman, as estações da Cruz, 1958-66. 

Fig. 50: Barnett Newman: Quem tem Medo de Vermelho, Amarelo e Azul?, 1966. 
 

Fig. 51: Vestidos “Mondrian” (1965), em mostra no Young Museum, São Francisco, 2008. 
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A exposição sobre Yves Saint Laurent abriu o caminho para a moda dentro 

dos museus e trouxe novamente à luz do dia discussões sobre os intercâmbios entre 

arte e moda e seus respectivos espaços e ocupações. A própria contratação de 

Vreeland como curadora do Costume Institute foi provocativa: ao contratar uma ex-

editora de moda, o museu sinalizava não somente que queria novos rumos para as 

exibições de seu acervo sartorial, mas também apontava o tipo de conexões que 

pretendia estabelecer com a contemporaneidade, tratando de questões como 

efemeridade e espetáculo, mais comuns às esferas da moda.  

As exposições montadas por Diana Vreeland174 “abriram a linguagem das 

mostras de vestimentas a mudanças radicais, e hoje são vistas como 

representações dos primórdios da curadoria de moda contemporânea” (CLARK, 

2011, p. 228). Se ela atropelava (e aqui usamos o verbo com um proposital sentido 

ambíguo) narrativas históricas precisas e veracidade documental ao montar suas 

mostras,175 Vreeland teve o mérito (e esse não foi pequeno) de colocar o vestuário 

em foco, atraindo a atenção em espaços “sagrados” da arte, onde a moda até então 

só ocupava assentos quando tomada como referência histórica.176 Se havia o ponto 

negativo de suas mostras não apresentarem narrativas historicamente verídicas, os 

pontos a seu favor são imensos: é depois dela que as mostras de moda tomam 

escala monumental e passam a atingir o interesse de um público mais amplo.  

                                                 
174 Diana Vreeland montou 13 mostras para o Costume Institute. Duas delas, Romântico e 
Glamuroso: o Design de Hollywood (exibida de novembro de 1974 a agosto de 1975) e A Glória dos 
Figurinos Russos (exibida de dezembro de 1976 a setembro de 1977) atraíram recordes de público: 
798 665 e 835 862 visitantes, respectivamente (CLARK, 2011, p. 228). Para comparação, a 
antológica mostra Alexander McQueen: Beleza Selvagem, montada pelo mesmo museu e 
departamento de maio a agosto de 2011, atraiu 661 509 visitantes.  (Disponível em: 
http://runway.blogs.nytimes.com/2011/08/08/mcqueen-the-final-count/. Acesso em: 25.08.2013)  
175 “Ela aspergia perfume nas galerias, instalava uma luz direcional dramática e, mais controverso de 
tudo, reestilizava silhuetas históricas segundo seu próprio gosto, recriando os figurinos que ela 
amava, fechando os olhos para a cronologia. Um vestido se tornava valioso enquanto ele servisse à 
narrativa da mostra – a narrativa que ela escolhia – dentro do aspecto geral da mise-en-scène.” 
(CLARK, 2011, p. 231) 
176 Vale a pena citar algumas das opiniões de críticos e historiadores de moda como Harold Koda 
(ex-assistente de Vreeland no Costume Institute), Philippe de Montebello (atual diretor do Costume 
Institute) e outros sobre a atuação de Vreeland no Instituto e sobre suas mostras: “Ela tomou o 
Costume Institute e o colocou no mapa”; “ela pintou as paredes com cores fortes, pintou os 
manequins (...). O que isso fazia? Para os críticos, era a Bloomingdale’s; para o público, trazia um 
frescor ao passado”; “era maior que a revista. Era uma revista que era tridimensional, que era viva”; 
“Foi um sucesso imenso. Filas!”: “Você não conseguia entrar, as filas dobravam o quarteirão”; “Foi 
transformador: de repente, todos os museus com grandes coleções começaram a montar mostras 
próprias”. In: VREELAND, Lisa Immordino. Diana Vreeland: the eye has to travel. New York: Gloss 
Studios, 2012. 1 video-disco (89 min): NTSC: stereo, color. 
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Apesar de seminal e paradigmático, o trabalho curatorial de Diana Vreeland é 

reconhecido somente em biografias: dentro do meio artístico e acadêmico, o fato de 

maior parte de sua carreira ter sido feita à frente de duas das principais revistas de 

moda do século XX, figura como um empecilho ao reconhecimento de sua obra no 

Costume Institute.177 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 Vreeland é ignorada em textos que discorrem sobre a moda em museus: AZZI (2010), ao montar 
uma pequena historiografia dos museus de moda internacionais, menciona o Costume Institute, mas 
ignora Vreeland por completo. Já ao mencionar o Fashion Institute of Technology Museum, também 
localizado em NY, ela não se esquece de mencionar a curadora Valerie Steel, renomada historiadora 
de moda. 

Figs. 52 e 53: as polêmicas e inovadoras montagens de 
Vreeland no Metropolitan Museum. Acima, detalhe da mostra 

de YSL em 1983; abaixo, detalhe da mostra “Mulheres do 
século XVIII”, 1981-82. 
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Mostras de moda montadas em fins dos anos 80 e durante a década de 90 

reaproximaram os campos da moda e da arte. Segundo Steele, nos anos 90 as 

mostras de moda eram montadas em museus quando havia a justificativa da relação 

explícita com a arte. A autora destaca a exposição “Biennale di Firenze: Looking at 

Fashion”, de 1996, como um ponto determinante para as mostras de moda e arte em 

fins do século XX. A mostra focava as parcerias estilistas/ artistas (como no caso do 

Surrealismo) montadas durante o século XX, de maneira cronológica. Entretanto, 

destaca a autora, “após [discutir] os anos 60, a mostra focava principalmente artistas 

que tinham usado a moda ou a roupa como tema em seu trabalho (...)” (STEELE, 

2012, p. 21). Ou seja: apesar de seminal, era a continuação do discurso corrente da 

moda ocupando espaços da arte apenas como foco e objeto de artistas, não de 

estilistas.178 A autora segue citando outras mostras de discurso semelhante como 

“Addressing the Century: a Hundred Years of Art and Fashion”, montada na Hayward 

Gallery em Londres em 1998, e “Rapture: Art’s Seduction by Fashion Since 1970”, 

montada em 2002 na Barbican Art Gallery, em Londres. Essas mostras tiveram o 

mérito de explicitar, para o público, as transferências de linguagens entre arte e 

moda, mas seguiam o modelo proposto pela Biennale di Firenze em 1996: a visão 

da arte sobre a moda, de artistas plásticos usando a moda como meio expressivo.  

Havia um espaço a ser explorado pelas exposições: as discussões e os 

resultados das apropriações das linguagens da arte pela moda, não como 

transferências ou justaposições diretas (como nos casos já mencionados de 

Schiaparelli/Dalí), mas como apropriação de sentidos, processos e espaços da arte 

para criar imagens e inovar linguagens de moda. Ao iniciarmos a discussão sobre 

esses temas nos encaminhamos à Arnhem Mode Biënalle, mostra de moda 

realizada na Holanda. 

 

 

                                                 
178 A Bienal de Arte de São Paulo de 2012 também flertou aproximações com a moda, mas sob o 
mesmo ponto de vista das mostras mencionadas acima: artistas usando o vestuário como 
tema/campo de experimentações e definidor de novas linguagens. O fotógrafo holandês Hans 
Eijkelboom, o brasileiro Nino Cais e o francês Michel Aubry apresentaram trabalhos com essas 
diretrizes. Aubry chegou a montar um desfile durante a mostra. Fashion show: artistas mortos para o 
show ao vivo era um desfile de peças de roupas – ternos reinterpretados por Aubry de artistas como 
Beuys, Rodchetnko - que se apropriava da linguagem de um desfile de moda. Ver: 
http://catracalivre.com.br/geral/agenda/barato/30a-bienal-recebe-desfile-de-moda-com-roupas-e-
acessorios-de-instalacao-da-mostra/. Acesso em: 22.09.2013. 
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[3.4. A ARNHEM MODE BIËNALLE: as mostras de moda no  

contemporâneo] 

 

Antes de nos debruçarmos sobre a mostra de Arnhem, é necessário 

construirmos um pano de fundo, o que inclui situarmos a mostra dentro de um 

contexto geopolítico e cultural. 

Arnhem é uma cidade de 150 mil habitantes, a aproximadamente 100 km de 

Amsterdam. Até recentemente, a cidade era conhecida principalmente por aqueles 

que se interessavam pela Segunda Guerra Mundial: a cidade foi palco, em 1944, de 

uma das batalhas mais difíceis da guerra, com grande número de perdas para o 

exército aliado. Recentemente a cidade tem recebido visitantes com outros 

interesses: Arnhem tem sido invadida, a cada dois anos, por uma horda de 

profissionais, estudantes e amantes da moda. Desde 2005, a cidade hospeda a 

Bienal de Moda de Arnhem (Arnhem Mode Biënalle ou AMB, como foi chamada até 

2011), cuja importância, visibilidade e influência têm crescido a cada edição. Não 

que a moda ou seu público seja algo novo em Arnhem: a cidade é um celeiro de 

formação em moda. Em 1953, um departamento de moda foi fundado dentro da 

então Academia de Belas-Artes (hoje Instituto de Artes – ArtEZ) por Elly Lamaker, 

figura mítica do ensino de moda na Holanda. Lamaker permaneceu na chefia do 

departamento por 30 anos, construindo um curso de respeitabilidade internacional. 

O desenvolvimento do departamento de moda foi notável: seus cursos atualmente 

figuram entre os melhores da Europa. Deles saíram profissionais que estão na 

vanguarda do mercado contemporâneo de moda, como a dupla Victor & Rolf. Em 

2011, o departamento de moda da ArtEZ foi honorado com o prêmio Grand Seigneur 

(um prêmio pelo conjunto da obra), outorgado pela MODINT, a associação 

holandesa de fabricantes, importadores, agentes e varejistas do vestuário, 

acessórios de moda, tapetes e tecidos para interiores.179 Foi a primeira vez que a 

premiação foi dada a uma instituição.  

A ideia da bienal de moda partiu do staff da ArtEZ, apoiado pelo município de 

Arnhem, em 2002. O projeto inicial da mostra foi montado por Lisette Schmetz, ex-

aluna do curso de artes, e Gisela Prager, sucessora de Elly Lamaker na chefia do 

departamento, ex-professora titular da ArtEZ e ex-diretora dos cursos de mestrado 

da escola. Schmetz foi diretora da bienal da sua primeira edição em 2005 até 2009, 
                                                 
179 Disponível em: http://www.modint.nl/engels. Acesso em: 14.09.13. 
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e Piet Paris - ex-aluno do curso de moda e então co-fundador e um dos diretores 

dos cursos de pós-graduação em moda - foi o seu diretor criativo nas três primeiras 

edições.180  

O projeto da bienal de moda foi encampado, desde o princípio, pela prefeitura 

de Arnhem, em especial pela prefeita, Pauline Krikke,181 que trouxe para seu 

governo a marca do empreendedorismo através da moda: “Eu queria fazer da moda 

um dos pilares da cidade”, disse ela em uma entrevista em 2013.182 Não somente 

seu governo apoiou todas as edições da bienal como também aplicou os efeitos 

positivos da mostra em um programa de renovação de um bairro degradado da 

cidade, o Klarendal.183  

 

 

 

 

                                                 
180 Piet Paris é um renomado ilustrador de moda, com campanhas feitas para marcas consagradas 
como Chanel e Gaultier. Lisa Schmetz mantém um escritório de consultoria em design e organiza 
eventos na área. As informações sobre a ArtEZ e sobre a história da Bienal de Moda foram obtidas 
em buscas em sites como Linkedin (onde foram pesquisados os currículos completos de Lisette 
Schmetz e Piet Paris); no site da ArtEZ (http://www.artez.nl/); no site de Piet Paris 
(www.pietparis.com) e em revistas como a Arnhem Nijmegen City Region Magazine. Emails 
solicitando depoimentos e entrevistas foram enviados para todas essas pessoas, sem resposta, 
infelizmente. 
181 Pauline Krikke foi eleita prefeita de Arnhem em setembro de 2001, sendo reeleita em 2007. Ela 
decidiu não concorrer a um terceiro mandato, saindo da prefeitura em julho de 2013. Disponível em: 
http://www.arnhemdirect.nl/berichten/arnhemse_burgemeester_krikke_stelt_zich_niet_beschikbaar_vo
or_nieuwe_termij. Acesso: em 14.09.2013. 
182 In: Spring/Summer 2013 Elsevier STIJL. Elsevier B. V. Editors, Amsterdam. 
183 Renomeado Fashion Quarter, o bairro de Klarendal abriga hoje ateliês e lojas de designers de 
moda, a maior parte de ex-alunos da ArtEZ. Foi montada uma incubadora de moda, que ajuda os ex-
alunos a se estabelecerem na própria cidade, renovando o mercado local. Arnhem hoje é um 
conhecido pólo criativo de moda, com espaços comerciais de linguagem contemporânea. 

Fig. 54: O prédio de moda da ArtEZ, Arnhem. 
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Nossa história com a bienal de moda de Arnhem remonta a fins de 2009, 

quando a pesquisa para o projeto que nortearia essa tese começou a tomar forma. 

Uma nota: tomaremos a liberdade, a partir desse ponto do texto, de traçar uma 

pequena narrativa em primeira pessoa, pois a maneira como chegamos à Bienal de 

Moda de Arnhem foi uma experiência pessoal. Retornaremos ao fluxo comum da 

narrativa após este breve relato. 

 

“Deparei-me com a Bienal de Moda de Arnhem por acaso, ao fazer uma busca de 

imagens pela internet. Em um site de uma jornalista e crítica de moda, Diane Pernet,184 havia 

um longo relato, pleno de imagens, sobre a edição de 2007 da AMB.185 A mostra me era 

completamente desconhecida. Sua terceira edição já havia se encerrado e eu jamais havia 

lido textos, reportagens ou escutado relatos a respeito dela. Entre meus pares, ninguém a 

conhecia. A primeira impressão, vista pelo site, foi a de que a AMB era um pequeno clube 

fechado, restrito aos iniciados e próximos dos protagonistas de uma pequena e exclusiva 

parcela do mercado de moda europeu. As fotos do coquetel de inauguração da edição de 

2007 pareciam confirmar esta primeira impressão: pequenos grupos de amigos 

confraternizando informalmente nos jardins do espaço da mostra. Mas o nível dos trabalhos 

expostos propunha uma outra leitura: uma sofisticada linha curatorial trazia para a exposição 

trabalhos de expoentes da moda internacional, desde nomes consagrados como jovens 

talentos já assimilados pelo mercado. Havia trabalhos da dupla Basso & Broke, da Casa Dior 

(designer John Galliano), do designer belga Martin Margiela, da dupla americana Rodarte, da 

                                                 
184 Diane Pernet é uma estilista, figurinista e jornalista norte-americana. Criadora de um dos mais 
influentes festivais de filmes de moda, o ASVOFF, ela já recebeu vários prêmios internacionais, 
outorgados por instituições competentes (como o Metropolitan Museum de Nova York), por suas 
contribuições à área da moda. Verificar: http://www.ashadedviewonfashion.com/; 
http://vimeo.com/asvof; http://www.interviewmagazine.com/film/diane-pernet-a-shaded-view-of-
fashion-film#_. Acesso em: 02/09/13. 
185 Desse ponto em diante, ao comentarmos sobre as quatro primeiras edições da mostra – 2005, 
2007, 2009 e 2011 -, designaremos eventualmente a bienal de moda de Arnhem como AMB, 
denominação abreviada utilizada pela organização da mostra até a edição de 2011. 

Figs. 55 e 56: No centro de Arnhem, faixas anunciam a Bienal de Moda, em 
2011 e em 2013. 
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Casa Lanvin (designer Alber Elbaz), da dupla holandesa (formada na ArtEZ) Victor & Rolf, 

além de outros designers talvez desconhecidos para o espectador que não fosse íntimo do 

mercado de moda internacional, como o belga Bas Kosters e a sueca Sandra Backlund. A 

maneira como os trabalhos estavam expostos era intrigante. Na verdade, melhor seria afirmar 

a maneira como os trabalhos estavam ‘instalados’, já que a proposta de espaços trazia 

referências de instalações artísticas, mais comuns em bienais de arte do que em exposições 

de moda. Expostas na bienal, aquelas peças de roupa propunham diálogos e se ofertavam a 

mutações de propostas: em vez de apenas roupas, tornavam-se objetos. E assim, munidos 

de nova identidade, mediavam novos diálogos com os espaços e com o público que afluía à 

edição de 2009. O futuro projeto de pesquisa que foi a base dessa tese começava a se 

delinear.” 

 

 

 

As 

propostas das três edições da AMB traziam à tona novas questões, a começar pela 

Fig. 57: A instalação da marca americana threeASFOUR na Bienal de 2007. 
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própria identidade da bienal: não era uma mostra de arte que incluía a moda, não 

era uma feira de tendências do vestuário. A bienal se propunha a ser um espaço de 

discussão sobre as propostas dos designers em relação à moda, à criação, à 

materialidade. Aberta ao público geral, ela pretendia estabelecer diálogos com os 

visitantes, desde iniciados na cultura da moda até leigos. O envolvimento da 

municipalidade de Arnhem trazia novos fatores: era uma cidade que abraçava uma 

mostra de moda, que se fazia identificar através da moda. 

No próximo capítulo discutiremos as cinco edições da Bienal de Moda e suas 

propostas. Trataremos dos espaços ocupados, das formas de ocupação, das 

possibilidades de diálogos que se abrem com o espectador e com o mercado de 

moda. Finalizaremos o capítulo traçando como essas redes de relações causam 

impacto no sistema de moda contemporâneo. 

Poderíamos, nesse momento, expor nossa tese: mostras de moda como a 

Bienal de Arnhem são essenciais para a perpetuação desse próprio sistema. Elas 

funcionam como uma quebra do eixo mercadológico do sistema, mas ao mesmo 

tempo são um hiato necessário para sua reflexão, questionamento e perpetuação. 

Elas dialogam com as mostras celebrativas montadas em museus – mas operam em 

outro espectro, funcionando como uma pausa reflexiva. São a oportunidade que o 

sistema de moda tem para se ver fora do eixo mercadológico - e, como um respiro 

para tomar fôlego, fornecem os elementos para que o sistema se renove em todas 

as suas instâncias – desde as escolas de moda até o eixo final, o mercado.  

Assim, sem mais demora, passemos ao quarto capítulo dessa tese.  
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[Cap. 4. Espaços da moda e 

espaços da arte: as 

convergências contemporâneas]  
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No capítulo anterior discutimos o fato de a moda ter invadido espaços 

destinados à exibição de arte, como museus e galerias, em fins do século passado. 

Demonstramos como essas ocupações foram construídas sob o ponto de vista do 

sistema da arte, que impunha suas regras: a moda ocupava museus e galerias como 

exercício criativo de artistas, não de estilistas. 

Neste capítulo pretendemos analisar como o sistema de moda se alimentou 

dessas ocupações descritas acima, assumindo discursos e leituras estéticas 

reservados à arte; analisaremos também como o sistema de moda assumiu a 

mimetização de espaços da arte com o objetivo de trazer para seus domínios a 

validação e a anuência dos atores do campo artístico: críticos, artistas, curadores. 

Essa mimetização dos espaços artísticos resultará em reflexos na percepção do 

público sobre as criações de moda expostas nesses espaços, e na própria 

percepção e discussão das fronteiras ontológicas entre moda e arte. Esse tipo de 

discussão é levantado por mostras de moda como a bienal de Arnhem, que 

apresentamos no capítulo anterior e pretendemos examinar de maneira mais intensa 

neste capítulo. 

Pretendemos, por fim, discutir como os anteriormente mencionados atores do 

campo artístico paulatinamente operaram, juntamente com os designers de moda, 

esses fluxos de linguagens entre campos, e como essas operações balizaram as 

questões contemporâneas e aproximações artísticas entre segmentos da moda e o 

mercado de arte. Essas operações passaram a acontecer, desde o fim do século 

passado, dentro de configurações do sistema de moda diferentes daquelas que 

analisamos até então nos primeiros capítulos.  

 

[4.1. Rive Gauche e Store: os espaços da moda e da arte 

mediando linguagens e propostas] 

 

Comecemos, pois, pela apresentação destas novas configurações. Para 

tanto, retornemos à Saint Laurent, mas não à sua exposição de 1983, que 

discutimos no capítulo anterior, e sim à abertura de sua loja de prêt-à-porter Rive 

Gauche na rua Tournon, em Paris, no ano de 1966. A Rive Gauche trouxe um 

conceito transgressor, e a maneira como o sistema de moda passou a operar desde 

então tem muito de sua gênese formativa estabelecida por essa loja. YSL foi o 



 

104 

primeiro couturier a abrir uma loja de prêt-à-porter. Pierre Bergé nos informa sobre 

este impacto: 

 

Em 1966, ninguém poderia prever que o dia 26 de setembro teria um 
impacto capital na história da moda. Neste dia abria em Paris a primeira loja 
Rive Gauche. Era a primeira vez que um costureiro abordava de frente o 
prêt-à-porter e decidia cuidar dele como cuidava da alta-costura. (...) Hoje 
tudo isso parece natural. Talvez seja necessário lembrar que naquela época 
as marcas célebres não tinham lojas na rua, no mundo inteiro. (...) É 
portanto com insistência que é necessário repetir que, ao abrir uma butique 
fora de sua maison de couture, Saint Laurent traçava um ato revolucionário: 
ele saía do território estético para penetrar no território social. Era um 
manifesto. (BERGÉ, 2011, p. 9) 

 
 

 
 
 

 
 

Era um manifesto em 1966 certamente, mas também uma ousada e arriscada 

estratégia comercial. Saint Laurent abriu caminhos para uma transição entre a alta-

costura e o prêt-à-porter, indo na direção inversa de Frédéric Worth, que saiu da 

moda feita em escala industrial e montou uma casa de alta-costura.186  

É necessário descrevermos como era o ato de comprar em uma maison de 

alta-costura para percebermos com clareza a revolução que YSL havia montado 

com a Rive Gauche. Para comprar uma roupa em uma casa de alta-costura 

                                                 
186 Comentamos sobre a trajetória de Worth e suas estratégias de negócios e reposicionamento de 
imagem no capítulo 2.  

Fig. 58: O cartaz de abertura da 
Rive Gauche em 1966. 
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passava-se por um lento processo, uma mise-en-scène dos protocolos sociais, que 

podia durar algumas semanas: assistia-se ao desfile e “se a pessoa decidisse 

comprar, ficava. A vendeuse chamava a manequim e pedia que vestisse o traje que 

mais a agradou. (..) Você ia para as cabines e experimentava cada vestido três 

vezes”.187 A chegada da Rive Gauche quebrou esse protocolo, trazendo a rapidez e 

a descontração do prêt-à-porter para o limiar da alta-costura. Em 1968, ao ser 

entrevistado em um programa de televisão, Saint Laurent declarava que “o que está 

fora de moda (...) é todo o sistema, os desfiles, as clientes, os pedidos”.188 Com a 

Rive Gauche, o objetivo do estilista era atingir também a mulher comum, de classe 

média: “A moda seria bem triste se ela só servisse para vestir as mulheres ricas”,189 

ele disse na ocasião da abertura da butique.  

A loja da rue Tournon trouxe uma nova sistemática para a indústria de moda, 

desde a maneira de se pensar e fabricar uma roupa, passando pelo sistema de 

vendas e a própria percepção da clientela sobre a moda, que se tornava fácil, 

despojada: 

Lá se esbarra e se entra em fila para comprar, até as horas mais 
avançadas, uma silhueta Rive Gauche. Coisinhas simples, (...) fáceis para 
viver, fáceis de vender. Elas são levadas imediatamente, embrulhadas em 
papel de seda, dentro de uma sacola com os quadrados rosa e laranja, que 
são o logo da loja. (SAVIGNON, 2011, p. 25) 

 

Essa rapidez e a descontração impetradas por Saint Laurent causavam uma 

dissonância dentro de todo um sistema engendrado desde Worth: o criador de alta-

costura saía dos salões, ia às ruas e se deixava levar pela dinâmica do cotidiano 

industrial, das massas. YSL mudava a maneira de a mulher pensar e comprar moda, 

que na Rive Gauche tinha que ser rápida, quase instantânea: “Você não encontrava 

na quinta-feira a roupa que lhe havia chamado atenção na terça-feira”.190 Saint 

Laurent levava suas criações para as ruas, e os fluxos cotidianos entravam na loja: 

nada era permanente, as mercadorias estavam sempre em mutação, em um fluxo 

constante de novidades. A decoração da loja trazia as cores saturadas da Pop Art, 

                                                 
187 Depoimento da atriz Leslie Caron a Dana Thomas, s.d. In: THOMAS, 2008 , p. 27.  
188 Entrevista a Claude Berthod, programa “Dim Dam Dom”, televisionado em 10 de março de 1968. 
In: SAVIGNON, 2011, p. 18. 
189 SAINT LAURENT, 1966, apud BERGÉ, 2011, p. 9. 
190 BERTHOD, 1967, apud SAVIGNON, 2011, p. 35. Atualmente, redes de lojas como Zara e H&M 
operam de maneira semelhante, dentro do sistema que se nomeia como fast fashion: número 
reduzido de peças de cada modelo, fazendo com que a clientela faça visitas regulares à loja e não 
hesite ao comprar o que lhe interessa. 
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estilo dominante nas artes dos anos 60.191 Obras de Tom Welssemann, Andy 

Warhol e Niki de St. Phalle se espalhavam pelas salas e jardim (de BURE, 2011, p. 

154). Uma decoração que negava os interiores clássicos da maioria das maisons de 

alta-costura, cujos espaços ecoavam a vida pré-guerra. No fundo da loja uma pintura 

de Eduardo Arroyo retratava Saint Laurent em pose altiva: o mestre, o dono e 

criador daquele espaço. Era como se o retrato de YSL fosse a assinatura, a 

validação do mestre: moda em escala industrial, mas feita sob o olhar onipresente 

do criador.  

 

  

                                                 
191 A decoração da loja ficou a cargo da designer francesa Isabelle Hebey. Hebey montou um espaço 
que era um hino à arte e ao design pop, usando as referências desse universo não somente nas 
obras de arte, mas também nos móveis e acessórios decorativos (de BURE, 2011, p. 154). 

Fig. 59: O interior da Rive Gauche em 1966. 
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É possível traçar paralelos entre a sistemática comercial e conceitual da Rive 

Gauche e outra loja, essa montada em Nova York alguns anos antes, em 1961: 

Store, do artista pop Claes Oldenburg. Store era uma instalação, na verdade: era o 

estúdio de Oldenburg – o espaço anteriormente tinha sido uma loja - agora 

reconvertido à sua função original,192 novamente com uma proposta comercial, mas 

sob outra leitura. Store: 

(...) era uma loja varejista em pleno funcionamento (...) com a 
diferença de que nenhuma outra loja oferecia produtos que podiam se 
equiparar à vantagem diferencial daqueles oferecidos por Oldenburg. 
Nenhum deles podia ser vestido, usado ou comido. Não eram feitos de 
algodão delicado (...), mas com tela de arame, estuque, musselina e 
pegajosos nacos de tinta. (...) Ele fixou o preço de seus produtos, ou talvez 
eu devesse dizer “esculturas”, da mesma forma que o comércio em geral. 
Um “vestido” podia ser adquirido por US$ 349,99 e um “bolo”, por US$ 
199,99.  

(...) Ele havia misturado comércio real, com produtos reais, numa 
rua real, com arte real. (GOMPERTZ, 2013, p. 328)  

 
 

                                                 
192 ARCHER, 2008, p. 10. 

Fig. 60: O interior da Rive Gauche em 1966; chaise de Olivier Mourgue. 
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Na Store, Oldenburg operava uma reversão da questão duchampiana: se 

objetos comuns - os ready mades – podiam ser comprados em lojas comuns e 

transformados em arte pela intenção do artista, agora Oldenburg apresentava obras 

de arte feitas para emularem objetos comuns, e serem vendidas segundo esse 

status, a preços banais (eram preços banais levando em conta de que se estava 

comprando arte, não objetos cotidianos). Oldenburg usava um discurso 

metalinguístico para discorrer sobre a arte, o comércio, o cotidiano, sobre a oferta 

em larga escala de produtos industriais. Store era uma loja-instalação que propunha 

uma discussão sobre o próprio sistema em que se inseria e que lhe fornecia a 

inspiração criativa. O sucesso com compradores – que afluíam “em massa à loja 

para ver e - nem é preciso dizer – comprar” (idem, ibidem) era a conclusão do 

processo criativo e da discussão artística. 

 

 

 

 

 

A Rive Gauche, ao contrário da Store, não tinha como proposta uma 

discussão do sistema de produção industrial, da logística e da fluidez comercial. 

Mas, como Oldenburg, Saint Laurent assumia esse sistema e o utilizava como 

inflexão criativa. Tanto a Store quanto a Rive Gauche eram cenários, montagens 

teatrais em que o consumo era ao mesmo tempo motivo de inspiração e obra. “Eu 

queria me distanciar da noção da obra de arte como algo que está fora da 

Fig. 61: Claes Oldenburg dentro da Store em 1961. 
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experiência cotidiana, algo que está somente em museus, algo que é terrivelmente 

precioso”,193 dizia Oldenburg ao explicar o conceito da Store. A explicação dele se 

assemelhava à declaração de Saint Laurent em 1965: “Estou convencido de que 

estamos nas vésperas de uma revolução em nosso estilo de vida (...). Abaixo o Ritz, 

(...) viva a rua!194”.  

Oldenburg fechou a Store no fim de janeiro de 1962. As discussões sobre arte 

e comércio propostas por sua loja/instalação permaneceram por todo o movimento 

pop e levantaram questões sobre o mercado de arte que ainda são repensadas 

neste século: em 2002/2003, Shopping, uma exposição montada em Frankfurt e 

posteriormente em Liverpool,195 convidava o público a refletir sobre essas questões. 

A Store foi recriada para essa exposição, a qual mantinha, em sua entrada, um 

supermercado-instalação: Your Supermarket, de Guillaume Bijl. A obra de Bijl era 

um supermercado de verdade, com produtos estocados em prateleiras, caixas e 

produtos frescos, que não podiam ser adquiridos: o possível cliente se tornava 

espectador, já que as mercadorias estavam dispostas para fruição, e não para 

consumo. Como Oldenburg, Bijl propunha uma encenação do cotidiano: um espaço 

de reflexão e crítica, mas também, se observado de um ponto de vista diverso, uma 

celebração do consumo. 

 

 

                                                 
193 In: < http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2013/oldenburg/>. Acesso em: 12.10.2013.  
194 Saint Laurent, ao ser entrevistado por Patrick Thévenon em 1965. In: BERGÉ, 2011, p. 15. E 
também < http://www.artfact.com/auction-lot/a-fine-and-important-yves-saint-laurent-couture-180-c-
1355d89e53>. Acesso em: 13.10.2013.  
195 A exposição Shopping foi montada no Schirn Kunsthalle Frankfurt de 28 de setembro a 01 de 
dezembro de 2002; e na Tate Liverpool de 20 dezembro a 23 de março de 2003. In: GRUNENBERG, 
HOLLEIN, 2002. 
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Voltemos à Rive Gauche: Saint Laurent chegou a abrir 18 filiais da loja, no 

continente europeu e nos EUA.196 Porém, ao mesmo tempo que a Rive Gauche se 

tornava um paradigma contestatório do sistema de alta-costura, YSL continuava a 

manter sua maison e sua clientela selecionada. Ele se explicava: “Não posso demitir 

150 pessoas. Mantenho minhas clientes particulares por conta de meus artesãos. A 

alta-costura (...) talvez vá durar mais uns cinco, dez anos, não mais”.197 Quase 

profético: atualmente o número de clientes de alta-costura, em todo o mundo, é 

                                                 
196 A Rive Gauche tinha uma segunda loja em Paris, na Rua St. Honoré, e também em Lyon, 
Marselha, Grenoble, Nice, Bordeaux, Roma, Madri, Munique, Toulouse, Genebra, Saint-Tropez, 
Bruxelas, Zurique, Londres, Hamburgo, Veneza, Milão, Nova York. (SAVIGNON, 2011, p. 42) 
197 Entrevista a Claude Berthod para a revista Elle, 1971. In: BERGÉ, SAVIGNON, de BURE, 2011, 
p. 54.  

Figuras 62 e 63: A instalação Your Supermarket de Guillaume Bijl, em 
Frankfurt, 2002. 
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0,001% do que era há 60 anos.198 Hoje em dia, todas as casas de alta-costura 

mantêm uma linha de prêt-à-porter. 

 

 

 

 

 

 

A Rive Gauche iniciou uma outra etapa, tanto dentro do sistema de moda de 

luxo quanto dentro do sistema de moda massificada:  

A Rive Gauche mudou o paradigma da moda. (...) Agora havia um novo 
modelo piramidal: a alta-costura sob medida para os ricos, o prêt-à-porter 
dos mesmos estilistas para a classe média e uma ampla gama de 
fragrâncias e acessórios para os que se encontram embaixo. Com o 
advento do licenciamento de nomes, o negócio das fragrâncias começou a 
crescer e a alta-costura diminuiu rapidamente. (THOMAS, 2008, p. 29-30) 

 

                                                 
198 Em 1950, 200 mil mulheres no mundo todo usavam alta-costura. Atualmente, apenas 200. 
(THOMAS, 2008, p. 26) 

Figuras 64 e 65: Produtos da Rive Gauche. Fotos da exposição Saint Laurent Rive 
Gauche: la révolution de la mode, apresentada em Paris na Fondation Pierre Bergé-

Yves Saint Laurent em 2011. 
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A descontração dos anos 60 também ajudou na desconstrução do formalismo 

da indústria da alta-costura: “Você deveria parecer-se com um hippie. (...) Parecia 

realmente ultrapassado usar vestidos de alta-costura.”199 O mercado, em fins dos 

anos 60, começou a se transformar:  

 
O estilista-mestre Cristóbal Balenciaga ficou tão desiludido com a 
informalização do guarda-roupa que anunciou abruptamente o fechamento 
de sua maison (...). Também foi o fim de uma parte do negócio do luxo. Dali 
em diante o luxo não tinha mais a ver com a criação das coisas mais 
refinadas que o dinheiro pudesse comprar. Tinha a ver com ganhar dinheiro, 
muito dinheiro. (idem, p. 30) 200 

 

Era uma mudança de direção e renovação: dos anos 70 em diante, a alta-

costura utilizaria as estratégias do mercado de moda em massa para garantir sua 

sobrevivência, como o licenciamento dos nomes das maisons e dos couturiers para 

indústrias de cosméticos, perfumes, decoração; abertura de lojas em shopping 

centers e um foco maior nas coleções de prêt-à-porter. Quando Yves Saint Laurent 

morreu em junho de 2008, ele foi saudado como um dos últimos grandes criadores; 

em janeiro do mesmo ano, Valentino havia anunciado sua aposentadoria. Uma era e 

um tipo de sistema se encerravam.  

 

 

[4.2. A marca como narrativa e a ausência da figura  do 

criador: a moda como business ] 

 

Desde fins do século passado, parte das maisons de alta-costura passou a se 

aglomerar dentro de dois grandes grupos empresariais, controlados por homens de 

negócios, não por couturiers.201 A criação de moda nas maisons é cuidada por um 

diretor criativo, que chefia uma equipe,202 cujo tamanho varia de acordo com a 

                                                 
199 Depoimento da atriz Leslie Caron. In: THOMAS, 2008, p. 30. 
200Cristóbal Balenciaga fechou sua maison em 1968. In: < 
http://www.vogue.com/voguepedia/Cristobal_Balenciaga>. Acesso em: 12.10.2013. 
201 François Henri-Pinault comanda o Gucci Group/Kering, que detém sob seu controle as marcas 
Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent Pris, Balenciaga e Stella McCartney, entre outras; Bernard 
Arnault é o chairman do grupo LVHM - Moet-Hennessy Louis Vuitton. Entre as marcas controladas 
por este grupo estão Louis Vuitton, Céline, Kenzo, Marc Jacobs, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, 
Donna Karan. http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704657704576149493621580936.html, 
acesso em: 11/02/2012; http://www.lvmh.com/the-group/lvmh-companies-and-brands/fashion-leather-
goods/louis-vuitton, acesso em: 12/02/2012. 
202 Marc Jacobs e seus assistentes Jane Whitfield e Peter Copping explicam como funciona o 
processo criativo na Louis Vuitton: “Marc: Eu trabalho com a equipe. Eu sempre gostei de começar 
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quantidade de linhas de produtos oferecida pela empresa. Alguns diretores criativos 

alcançaram celebridade tão grande quanto a das marcas para as quais trabalhavam, 

como John Galliano (Dior), Alexander McQueen (Givenchy), Tom Ford (Yves Saint 

Laurent, Gucci) e Marc Jacobs (Louis Vuitton). Mas eles também são passado: 

McQueen suicidou-se em 2010; John Galliano caiu em desgraça no mundo da moda 

em 2011;203 Tom Ford deixou a moda para dedicar-se a outros projetos criativos 

como o cinema, e Marc Jacobs anunciou sua saída da Louis Vuitton em outubro de 

2013, para dedicar-se somente à sua própria marca. Nenhum desses 

acontecimentos abalou as vendas das grifes para as quais os designers 

trabalhavam; novos diretores criativos foram contratados e as coleções seguem a 

cada estação. No sistema de moda contemporâneo, não é mais a imagem do 

couturier gênio que necessita permanecer, mas sim a imagem da marca, seu 

discurso expresso em seus produtos.  

Remaury chama esses discursos identitários de narrativas de marcas. É a 

narrativa que a marca explicita em seus produtos que passa a ser o objeto de 

consumo. O autor nos esclarece:  

(...) a marca (...) se torna progressivamente parte integrante do valor do 
objeto de consumo, agregando, na medida de sua evolução, uma história 
cada vez mais complexa e “imaterial” (quer dizer, não ostentando mais 
somente as qualidades objetivas do produto mas se tornando, cada vez 
mais, o centro das evocações subjetivas), até se tornar, ela mesma, sua 
própria narrativa. (REMAURY, 2004, p. 17) 

 

São essas marcas-narrativas o objeto de desejo do consumidor 

contemporâneo, independente de terem sido estabelecidas por um criador ou uma 

equipe de criação anônima. Esse reposicionamento das marcas é uma das facetas 

de uma estratégia mercadológica impetrada nas últimas décadas do século 

passado: as marcas de moda não podem depender da figura única de um criador; a 

identidade da empresa expressa em seus produtos deve ser a guia mestre. As 

                                                                                                                                                         
por um diálogo ou uma discussão (...). Peter: Nós nos sentamos e discutimos todos juntos (...). É 
realmente um trabalho de equipe. (...) Jane: O que realmente contava para ele [Marc Jacobs] era a 
equipe, o fato de que trabalhávamos juntos. É dessa maneira que as coisas se desenvolvem.” In: 
GOLBIN, HEALY, 2012, p. 134-135.  
203 Em fevereiro de 2011, John Galliano foi filmado, bêbado, proferindo insultos altamente racistas a 
um casal em um bar em Paris. O vídeo caiu nas redes sociais e o escândalo foi imediato. A Dior o 
demitiu uma semana depois. Desde então o designer tem feito tratamentos de desintoxicação e 
tentado retomar sua carreira. Maiores informações in: 
<http://fashion.telegraph.co.uk/article/TMG8354927/Christian-Dior-commence-termination-
proceedings-with-John-Galliano.html>, acesso em: 14.10.2013; e também < 

http://www.vanityfair.com/style/2013/07/galliano-first-interview-dior-sober>, acesso em: 14.10.2013. 
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marcas devem estar além da imagem do couturier, que paulatinamente se esvai em 

favor de uma equipe de criação quase anônima: 

Nós estamos vendo agora um movimento quase simétrico de sub-
mediatização: os grupos de luxo estão contratando cada vez menos 
designers conhecidos e estão procurando por “trabalhadores” anônimos, 
como Frada Giannini na Gucci ou Kris van Aasche, que substituiu Hedi 
Slimane na chefia da Dior Homem em 2007. (ASSOULY, CARLOTTI et al, 
2008, p. 42) 
 

Sem a figura de um criador-chefe, as marcas de luxo se tornaram grandes 

produtoras de mercadorias diversificadas, uma estratégia semelhante àquelas 

implementadas pelo sistema de produção em massa. Com essa diversificação de 

produtos e reposicionamento de nichos de consumo, as grandes marcas de luxo 

passaram a produzir e vender o que se designa, desde o fim do século passado e 

princípio deste, como prêt-à-porter de luxo: produtos cujos padrões de qualidade 

estão acima do patamar que Yves Saint Laurent criou para a Rive Gauche, mas 

abaixo da excelência da alta-costura. Esse novo nicho é o que o mercado chama de 

luxo massificado, ou masstige, termo cunhado pelos economistas americanos 

Michael J. Silverstein e Neil Fiske.204 Masstige é um neologismo para prestígio de 

massa. Com esse termo os economistas queriam definir os produtos que simbolizam 

o novo luxo acessível às massas de consumidores, o foco das grandes marcas 

nesse princípio de século. Entre produtos do masstige estão itens de maquiagem, 

perfumes, calçados e, principalmente, bolsas. A estratégia tem sido vitoriosa: a 

corrida aos outlets de luxo205 e a eterna fila de turistas na loja da Louis Vuitton na 

avenida Champs Elysées, em Paris, a confirmam.  

Quando as marcas de luxo tomaram como decisão de negócios expandir o 

mercado através do masstige, as empresas que ocupavam os nichos de compras 

mais populares repensaram a localização de seus espaços, reorganizando-se 

próximas às marcas sofisticadas: 

(...) as marcas do mercado médio como Zara, Gap, H&M e Banana Republic 
(...) passaram para a porta ao lado. (...) Essa integração do varejo 
transformou as ruas de compras outrora chiques em atrações turísticas e 
fez com que as marcas de luxo buscassem endereços novos e mais 
“secretos” (...). (THOMAS, 2008, p. 241) 

 
                                                 
204 Michael J. Silverstein e Neil Fiske são autores do livro Trading up: the new American luxury. 
Penguin Books, 2003. In: 
http://www.bcg.com.cn/export/sites/default/en/files/publications/articles_pdf/Trading_Up_New_Luxury_
Oct2003.pdf. Acesso em: 12.10.2013. 
205 Para uma melhor compreensão da estrutura identitária e propósitos dos outlets de luxo, 
recomendamos a leitura de THOMAS, 2008, cap. 8: “Massificação”. 
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Para as marcas de luxo, essa busca por endereços e espaços mais 

exclusivos e livres das hordas de turistas - e do comércio de massa – provocou uma 

dança das cadeiras, reorientando não somente a localização como também a 

reconfiguração dos espaços de moda.  

Nova York, em fins dos anos 90, foi palco e modelo para essas 

transformações. No caso específico da metrópole americana, foi o sistema de arte 

que mostrou o caminho, apontando a trilha a ser seguida. Townsend (2002) apontou 

para o fato, descrevendo o momento em que algumas marcas de luxo começaram a 

se instalar no distrito do SoHo nova-iorquino, na segunda metade dos anos 90: elas 

seguiam a clientela que frequentava as galerias de arte lá instaladas.206 Os novos 

espaços de moda, encomendados aos mesmos arquitetos que projetavam as 

galerias de arte, tornavam-se muito semelhantes a estas, a ponto de suas funções 

se fundirem: 

Uma das consequências da transformação do SoHo foi a convergência de 
galeria e loja. (...) Os espaços emergiram tão minimalistas, tão destituídos de 
mercadorias, que algumas vezes era difícil distinguir quem vendia o quê para 
quem. A confusão era multiplicada pela semelhança das atendentes das 
galerias e as assistentes das lojas de moda, e a afeição que todas tinham 
pelas roupas de Helmut Lang e Miuccia Prada. Por um momento (...) cadeias 
de loja como Seven empregaram curadores e mantinham um espaço para 
mostras. (TOWNSEND, 2002, p. 10) 

 

As linguagens compartilhadas com a arte, explicitadas pelas estruturas dos 

espaços, traduziam intenções que, novamente, nos remetem aos primórdios do 

comércio de moda em massa: remontamos à Samaritaine de Luxe e ao espaço para 

descanso das compras do grand magasin Le Bon Marché.207 As intenções dessas 

lojas-ersatz-galerias eram as mesmas daquelas apresentadas pelos grands 

magasins em fins do século XIX e princípio do século XX: aliar estratégias e 

linguagens da arte para dotar os espaços de moda (e, consequentemente, os 

produtos à venda) de exclusividade e pretensão artística, de uma criação e 

excelência artísticas, que se distanciassem dos espaços e produtos das lojas que 

operavam em um nicho de consumo mais popular. Esses ambientes passaram a 

emular as galerias “cubo-branco, mimetizando a pretensão artística do espaço livre 

                                                 
206 O mesmo movimento aconteceu novamente em Nova York em fins da década passada, quando 
lojas de moda se instalaram no Meat Packing District, seguindo as galerias de arte lá instaladas. 
(ASSOULY, 2008, p. 41) 
207 Analisamos esses espaços no primeiro capítulo desta tese.  
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da influência do comércio, empregando as mesmas estratégias da elevação e realce 

estético através do isolamento elegante”. (GRUNENBERG, 2002, p. 32)  

A Comme des Garçons foi uma das marcas que mais operou esses fluxos 

disciplinares, aliando o discurso da arte contemporânea a seu trabalho de moda. As 

colaborações da grife com artistas plásticos e arquitetos são conhecidas, como a 

citada por TOWNSEND (2002, p. 92-93), a instalação Like the Difference Between 

Autumn/ Winter ‘94/95’ and Spring/Summer ’95, da artista plástica Silvia Kobolwski e 

do arquiteto Peter Eisenman. Montada na loja Comme des Garçons do SoHo, em 

1995, a instalação propunha um diálogo com as roupas expostas na loja, as quais 

estavam à venda ao mesmo tempo que, estando na loja, complementavam a obra 

de Kobolwski e Eisenman. Ou seja: embora estivessem na loja, as roupas da 

coleção apresentada adquiriam o status de arte.  
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A marca japonesa é conhecida pelas referências e narrativas tomadas da 

esfera artística em suas coleções, que apresentam propostas de fragmentações de 

fronteiras entre arte e moda. O site da empresa, por exemplo, não apresenta 

imagens das coleções já apresentadas pela marca, mas mostra um repertório de 

inspirações da grife, com imagens de trabalhos de artistas, arquitetos, designers e 

fotógrafos. Vestir a marca, portanto, significa o conhecimento desses limiares entre 

os discursos da arte e da moda, das narrativas dos processos de criação incluídas 

nas vestimentas da grife. 

Assouly, Carlotti e outros autores comentam sobre as parcerias estabelecidas 

entre marcas de moda e artistas plásticos em fins do século passado e princípio 

deste:   

É (...) entre os anos 90 e os anos 2000 que a moda se casa 
intimamente com a arte (...) nas colaborações que participam do sistema 
geral de imagem da moda: as instalações de Gostcho para as vitrines de 
Dior ou as performances de Vanessa Beecroft para a inauguração da loja 
Vuitton na Champs-Elysées, em Paris. Um casamento entre moda e arte 
que se consome igualmente de maneira recíproca: exposições e 
happenings substituem os desfiles, ao passo que alguns criadores jovens 
adotam sistemas de visibilidade que flertam com aqueles da arte 
contemporânea, como Viktor e Rolf. (ASSOULY, CARLOTTI et. al, 2008, p. 
40) 

 
 

Townsend discorre sobre algumas dessas parcerias e também como, no 

princípio deste século, trabalhos híbridos recusavam categorias determinantes, e 

transitavam entre arte e moda: o autor cita Elisa Jimenez, uma performer (“nem 

Figs. 66, 67 (na página anterior) e 68: A instalação Like the 
Difference Between A 

utumn/ Winter ‘94/95’ and Spring/Summer ’95, da artista plástica 
Silvia Kobolwski e do arquiteto Peter Eisenman. Loja Comme des 

Garçons, NY, 1995. 
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artista nem fashion designer”, como profere TOWNSEND, 2002, p. 12) cujos 

trabalhos transitam entre as brechas de linguagens da arte e da moda. “Era um 

desfile ou uma performance?” (idem, p. 15), pergunta o autor, após ter assistido a 

uma apresentação de Jimenez em uma galeria de arte. Nos surpreende a pergunta 

do autor, pois a maneira que Jimenez escolhe para apresentar seus trabalhos ao 

público vem claramente de uma linhagem que remonta à dança das Bacantes, tema 

arquetípico do teatro grego que apresenta inúmeras releituras no campo das artes 

performáticas.208 Se o sistema de moda trabalha com renovação (mais que 

inovação), os trabalhos de Jimenez, disponíveis na internet, realizam uma 

abordagem ingênua desse sistema, recaindo em um estereótipo supostamente 

transgressor mas já ultrapassado como linguagem.209 Apesar de apontar outras 

relações importantes entre arte e moda, Townsend, porém, caiu no jogo fácil de 

referendar o trabalho da performer segundo a premissa de que “Jimenez vende seus 

trabalhos únicos, feitos à mão, em lojas selecionadas de Los Angeles e Nova York. 

Várias das mais bem vestidas atrizes de Hollywood vestem seus trabalhos” 

(TOWNSEND, 2002, p. 13.) O autor utilizou as premissas do sistema de moda como 

establishment - celebridades, Hollywood, venda em lojas creditadas pelo 

sistema - para validar o trabalho da performer como estilista.210 É uma justificativa 

desnecessária: o trabalho de Jimenez transita nas bordas entre 

arte/performance/moda, e permanecer como transitoriedade nessas localidades é 

talvez sua única validação.  

                                                 
208 Uma das mais famosas é a cena inicial do filme “Hair” (1979, diretor Milos Forman), a dança de 
Aquarius. Há um desfile/performance de Jimenez, de 2007, disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=1mhsurdg25Q. Acesso em: 19.10.2013. 
209 O desfile de primavera/verão 2013/2014, apresentado pela marca Cavalera na SPFW em 18 de 
março de 2013, foi um exemplo de performance transdisciplinar com a qual Elisa Jimenez teria muito 
a aprender. A maneira como a marca interpretou o tema da coleção (o filme “Soul Train”, de 1970) 
resultou em um desfile em que as fronteiras se quebram, com a passarela se tornando rua. 
Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=Jb8uhuQ4bo8>. Acesso em: 19.10.2013. 
210 Em 2012, Jimenez participou de um programa de moda, “Project Runway”, uma competição cuja 
finalidade é descobrir novos designers. Ela foi eliminada na primeira rodada, um sinal de que o 
sistema de moda, de certa maneira, ainda não a aceita entre seus pares. Disponível em:< 

http://theinsider.etonline.com/tv/48803_Project_Runway_s_Elisa_I_Have_No_Regrets/>. Acesso em: 
19.10.2013. 
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Em contrapartida, temos que lembrar que Townsend escreveu sobre Jimenez 

há onze anos; atualmente as relações entre os sistemas de arte e moda, apesar de 

manterem estruturas semelhantes àquelas construídas por Paul Poiret e alguns 

artistas modernistas,211 são mediadas por um número maior de atores. Em princípios 

do século passado, quando se discorria sobre parcerias entre artes plásticas e 

moda, geralmente nos referíamos somente a duas figuras: o artista plástico e o 

estilista. Atualmente, montar uma parceria desta natureza significa acionar uma rede 

de relacionamentos que inclui galeristas, curadores, representantes de marcas de 

moda, assessores do artista, críticos e jornalistas. Em geral todos esses atores se 

reúnem antes mesmo do contato inicial entre designer (ou equipe de criação) e 

                                                 
211 Visto no cap 2, item 2.3., p. 50. 

Figs. 69 e 70: Desfile de Elisa Jimenez na loja Kirna Zabete. SoHo, NY, 2007. 
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artista. Ou seja: as parcerias contemporâneas entre arte e moda não se 

estabelecem somente entre duas partes interessadas, mas entre várias partes que 

gravitam em torno das marcas e do artista. São parcerias que elencam inúmeros 

interesses e que se movem em torno de questões relativas à visibilidade da marca e 

do artista no mercado. A bem-sucedida parceria entre o artista Takashi Murakami212 

e a Louis Vuitton é um exemplo:  

Em 2000, o diretor artístico da empresa, Marc Jacobs, pediu a Murakami 
para retrabalhar o “monograma”, a centenária marca registrada da empresa 
(...). Foram produzidos três designs de Murakami e um deles (...) fez tanto 
sucesso que passou a integrar a coleção. Murakami então virou a mesa, 
incorporando a grande marca à sua própria obra com uma série de pinturas 
que não passavam do padrão LV multicolorido. (THORTON, 2010, p. 187)  
 
 

A simbiose entre a Louis Vuitton e Murakami foi de tamanha monta que, em 

2008, durante uma retrospectiva do artista montada no MOCA – The Museum of 

Contemporary Art, Los Angeles –, uma loja da Louis Vuitton foi instalada dentro do 

museu, mas como parte da obra do artista, não como anexo à exposição. Marc 

Jacobs declarou na ocasião: “Não é uma loja de presentes, é mais como uma 

performance (...). Acompanhar o que acontece na butique no contexto de uma 

exposição de arte é tão arte quanto a arte aplicada às bolsas” (THORTON, 2010, p. 

209). Se Your Supermarket (2002-2003), de Guillaume Bijl, propunha uma discussão 

sobre arte e consumo, a loja da Louis Vuitton montada na retrospectiva de Murakami 

deglutia qualquer discussão antes mesmo que alguém pudesse pensar em propor 

uma: a loja, assim como os objetos nela expostos, não questionava linguagens nem 

mesmo propunha reorganizações que pudessem levantar questionamentos entre 

fronteiras entre arte e moda. Ela propunha o consumo unicamente, respondendo e já 

encerrando qualquer discussão crítica que se pudesse levantar sobre os mercados 

de arte e moda.  

O êxito das parcerias entre marcas e artistas fez com que algumas casas de 

moda estabelecessem relações mais aprofundadas com o sistema da arte. Algumas 

propostas foram montadas com o sentido do artificar, de transferir os sentidos e 

particularidades da linguagem artística para marcas de moda específicas, como no 

caso da maison Chanel e da Dior. A Chanel montou em 2008 um pavilhão para 

                                                 
212 O artista japonês Takashi Murakami mantém uma estrutura de produção de obras que pode ser 
comparada a um ateliê de alta-costura: Murakami é uma espécie de diretor artístico de seu ateliê. 
Suas obras são pintadas e montadas por artistas diversos. Recomendamos a leitura do capítulo “A 
visita ao ateliê” (THORTON, 2010, pp. 183-213). 
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abrigar uma mostra itinerante de arte contemporânea, a Chanel Mobile Art. A 

proposta era que artistas reinterpretassem a icônica bolsa de matelasée da 

marca.213 Durante 2012-2013 a casa Dior patrocinou uma mostra itinerante de cunho 

semelhante, em que artistas contemporâneos produziram versões particulares de 

uma das bolsas da maison, a Lady Dior; o mesmo tipo de parceria foi estabelecido 

recentemente na mostra Esprit Dior: Miss Dior, na qual o frasco do perfume Miss 

Dior é reinterpretado por quinze artistas contemporâneas. 214 As trocas 

contemporâneas entre arte e moda são operadas e negociadas em patamares que 

se assemelham: a arte como produção, o artista como grife. É um complexo de 

práticas215 que estão em mutação e estabelecem outros tipos de diálogos entre as 

áreas.  

A partir das relações que apontamos, vamos voltar às mostras de Arnhem, 

pois esses diálogos e parcerias interdisciplinares entre arte e moda serão 

explorados nas edições das Bienais de Arnhem, nosso próximo tema. 

Necessitávamos delinear o presente status quo do sistema global de moda para que 

pudéssemos, finalmente, tratar das Bienais de Moda de Arnhem – ou AMB, como já 

explicitamos ao fim do capítulo anterior – e as questões, discursos e propostas que 

elas apresentam ao sistema de moda.  

 

 

 

[4.3 AMB 2011: o espaço da fruição, a arte como esc ape e 

refúgio] 

 

 

O fato de uma mostra de moda emular conceitos oriundos da linguagem 

artística – o fato de se apresentar, desde sua primeira edição, como uma bienal – 

apresenta já em sua denominação seus propósitos identitários interdisciplinares. A 

relação explícita com a arte foi trabalhada nas quatro primeiras edições da AMB. As 
                                                 
213 O pavilhão foi projetado pela arquiteta Zaha Hadid, ela própria uma grife da arquitetura 
contemporânea. Chanel Mobile Art foi montado em Londres, Nova York e Hong Kong; em 2011, a 
maison doou o pavilhão ao Institut du Monde Arabe, em Paris. Disponível em: < http://www.chanel-
mobileart.com/?lang=en_eu>. Acesso em: 02/11/2013. 
214 A mostra “Dior as seen by” foi apresentada em vários países. Entre fevereiro e março de 2013 ela 
esteve montada no Instituto Tomie Otahke, em São Paulo. Esprit Dior: Miss Dior foi exibida no Grand 
Palais de Paris, de 13 a 25 de novembro de 2013.  
215 DANTO, 2006, p. 5. 
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três primeiras edições foram dirigidas pelo mesmo profissional: Piet Paris, que já 

apresentamos no final do capítulo anterior.216 Na quarta edição, em 2011, o diretor 

criativo foi JOFF,217 assistente de Paris nas três primeiras edições. Neste capítulo, 

vamos nos dedicar a examinar principalmente as edições que visitamos, 2011 e 

2013.  

Se no sistema de moda as parcerias com a arte foram montadas com o 

sentido de trazer para a determinação da moda as linguagens e discursos do 

sistema da arte, em Arnhem essas parcerias traziam outros sentidos: elas ajudavam 

ao espectador a ver as roupas como obras, como criação, livres da manipulação dos 

sentidos operada nos espaços de moda.  

Ao espectador que visitava uma edição da bienal de Arnhem pela primeira 

vez, saltava aos olhos o caráter interdisciplinar da mostra. Na edição de 2011, ao 

adentrar o imenso armazém onde se situava a exposição – uma antiga fábrica da 

Akzo-Nobel, em Arnhem –, o visitante era recepcionado por “atmosferas”, como a 

organização do evento denominou as primeiras salas. O conceito da mostra era 

explicitado no catálogo: “E se começássemos simplesmente dizendo que a moda é 

uma mulher, e seu nome é Amber? (...) Essa criatura andrógina (...) é contraditória, 

caprichosa e onipresente” (CRONBERG, 2011, p. 16). Dessa maneira, o nome e a 

identidade propostas para a bienal lembravam sempre o visitante de que não 

importava o quão transgressor fosse o objeto/roupa/instalação/filme que o 

espectador estivesse vendo: onipresente era Amber, a moda. Talvez fosse uma 

resposta rápida demais; afinal, levava à conclusão única mesmo antes de o visitante 

formular as questões: “É moda?”, “Onde está a moda?” Amber respondia: “Em tudo”.   

Em uma das primeiras salas, uma instalação da ilustradora de moda Amie 

Dickie, montada com objetos pessoais e outros que foram doados, propunha a 

reconstrução das memórias privadas da designer, como ela própria definia no 

catálogo da mostra.218 Uma espessa camada do que parecia ser um pó bege cobria 

os objetos, eliminando suas cores, deixando-se entrever apenas as formas. 

Eventualmente o visitante se dava conta de que aquele pó era uma base facial da 

empresa L’Oreal, espirrada sobre a instalação em intervalos de 15 minutos. Para o 

                                                 
216 P.98. 
217 Joffrey Moolhuizen ou JOFF é ex- aluno do Instituto de Artes ArtEZ (Arnhem) e fundador e diretor 
criativo da OFOFFJOFF, Nova York. 
218 Amber: catalogue (2011), p. 38. 
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visitante brasileiro, impossível não fazer a conexão com Desvio para o Vermelho 

(1967), instalação de Cildo Meireles que se encontra exposta no Instituto de Arte 

Contemporânea Inhotim. A base bege neutralizava os objetos, dotando-os todos de 

uma superfície comum. Dickie parecia discorrer sobre o discurso às vezes totalitário 

da moda, afastando a singularidade de cada indivíduo. Uma obra feita por Dickie, 

presente no catálogo mas não na exposição, confirmava nossas ideias sobre o 

discurso da designer. A obra parecia ser uma folha rasgada de uma revista de 

moda, apresentando um rosto feminino do qual as feições haviam sido cortadas, 

tornando-o um rosto qualquer, anônimo. Era um convite a uma reflexão: preparando 

o visitante para as próximas salas que estavam por vir. 

 

 

 
Fig. 71: Instalação de Amie Dickie na AMB 2011. 
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Na sala seguinte, na proposta do estúdio franco-alemão BLESS, um carro 

coberto em uma espécie de capa (ou vestimenta?) de couro bege também parecia 

discutir sobre o mesmo aspecto banalizador da moda: percebíamos todas as formas 

do carro e seus detalhes, porém era impossível saber qual a montadora, qual a 

marca do carro. “Vestido” com a capa, era um carro qualquer, anônimo. Vistas hoje, 

as instalações de Dickie e BLESS pareciam já confirmar, em 2011, uma afirmação 

do designer de moda Romeo Gigli, proferida há poucos meses: “De vez em quando, 

na moda atual, se você tirar as etiquetas das roupas, você não consegue diferenciá-

las – tudo é tendência demais”.219 Poderíamos reafirmar essa fala de Gigli 

lembrando que em 2011, bege - ou “nude” - era a cor que predominava nos desfiles 

de moda.  

 

                                                 
219 Disponível em: < http://fashion.telegraph.co.uk/news-features/TMG9520941/Wherefore-art-thou-
Romeo-Gigli.html>. Acesso em: 15.10.13. 

Fig. 72: Desvio para o Vermelho, Cildo Meireles. 
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Entretanto, se as instalações iniciais presentes na AMB pareciam alertar para 

o aspecto padronizador da moda, as próximas salas apresentavam narrativas de 

criação – e de singularidades. Chamava a atenção o fato de que cada marca 

expunha suas peças por meio de instalações site-specific. Essas instalações 

permitiam observar as roupas sob um outro olhar: livres do contexto do desfile e da 

vitrine de uma loja, as peças perdiam o sentido da mercadoria, já que não era 

possível comprá-las, nem mesmo admirá-las dentro de um contexto que as 

enaltecesse como criações expostas para a compra. Mesmo se as instalações 

pudessem promover uma suposta artificação das peças, o efeito era outro: a 

montagem permitia um hiato, um espaço/tempo para a observação e fruição das 

peças, impossível de ser obtido em um contexto comum ao sistema de moda (lojas, 

desfiles, vitrines), ou mesmo dentro de um museu (onde o aval institucional já 

confere às peças o status da arte, sem permitir o espaço de um questionamento).220 

As roupas expostas escapavam da determinação do consumo, era como se elas 

                                                 
220 Podemos verificar tal aval institucional na mostra póstuma sobre a obra do designer Alexander 
McQueen, apresentada no Costume Institute, em Nova York, na mesma época em que a quarta 
edição AMB foi montada, em junho de 2011. A exposição foi um dos maiores êxitos do museu, com 
filas imensas, tanto para entrar nas salas de exibição quanto para andar pelas próprias salas. Os 
relatos daqueles que visitaram a mostra são de maravilhamento e estupefação: a obra de McQueen 
certamente merece esta reação, mas a encenação proposta pelo museu também reforçava esse 
aspecto. A mostra ficou no Costume Institute de maio a agosto de 2011.  

Fig. 73: Carro do estúdio BLESS, AMB 2011. 



 

126 

estivessem ali por meio de um desvio contextual.221 Mas, dentro daquele espaço, 

libertavam-se dessa determinação do consumo e se manifestavam ali como criações 

livres de temporalidade, sazonalidade, desejo, mercadoria. O espaço lhes permitia 

serem de fato manifestações criativas dos designers, cuja tônica eram narrações de 

criação, mediadas por tecidos e linhas.  

Apesar de os curadores convidarem designers individuais e marcas 

conhecidas a participarem, nas mostras de Arnhem a própria marca se predispõe a 

entrar nesse sistema, a abrir esse hiato para a fruição da criação. Exceto pelos 

variados tipos de suportes montados e discretas indicações adesivadas no piso, não 

havia a exibição de logos ou qualquer tipo de aparato que destacasse uma marca ou 

designer acima dos outros. Não havia hierarquias, como há no mercado de moda: 

peças de marcas internacionalmente conhecidas eram exibidas ao lado de outras 

que possuíam importância local, somente dentro do mercado de moda holandês.   

 

 

                                                 
221 Afinal, foram todas feitas para serem exibidas em desfiles e lojas, formas criadas para serem 
consumidas. 
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As formas e matérias das instalações variavam, de acordo com a proposta da 

marca ou mesmo com o orçamento disponível: enquanto a marca francesa Damir 

Doma montou sua instalação com tinta e sal, materiais oferecidos de graça pelo 

maior patrocinador da mostra (a empresa Akzo Nobel), a grife Prada convidou a 

empresa OMA/AMO, do arquiteto holandês Rem Koolhaas, para o desenho de sua 

instalação. Koolhaas projetou bases geométricas e totens monolíticos, contrastando 

com as cores saturadas e as estampas orgânicas da coleção da grife italiana. O 

cenário-instalação de Koolhaas permitia uma pausa para reflexão, um momento 

impossível de se obter na esfera dos desfiles, nas lojas ou defronte a uma vitrine de 

alguma marca.  

 

Figs. 74, 75 ( na página anterior) e 76: As instalações no salão principal da 
AMB de 2011. 
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As diversas outras instalações propostas permitiam essa brecha no tempo – 

uma pausa, um instante para pensar a roupa, pensar a proposta do designer. A 

mostra nos dava o tempo para a percepção da criação, livres dos ruídos produzidos 

pelas revistas de moda, pelo aparato técnico e altamente estimulador dos sentidos 

que há nos desfiles, ou mesmo nas lojas. Essa pausa nos permitia montar 

associações diversas: na instalação feita para a marca de moda masculina Patrik 

Ervell, impossível não remeter às roupas-telas pensadas para a mostra de Yves 

Saint Laurent no Metropolitan Museum, de 1983, a qual nos referimos no capítulo 

anterior.222 A referência de Ervell e de Matthew Mazzuca, que realizou a instalação, 

não era essa: segundo o catálogo da mostra, eles se inspiraram nas “imagens de 

flores prensadas e nas vitrines de mostras sobre anatomia”.223 Mas as raízes das 

referências eram algo secundário – o fato de a AMB permitir associações diversas, 

permitir explorar a criação do designer, era a premissa estabelecida pela mostra. 

Poderíamos completar que tal premissa era: observar aquilo de que a moda é 

feita - a criação, as estruturas, os materiais, as possibilidades de linguagens. 

                                                 
222 Pp.89-90. 
223 Amber: catalogue (2011), p. 106. 

Figs. 77 (na página anterior) e 78: A instalação da OMA/AMO para Prada, na 
AMB 2011. 
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A mostra de 2011, apesar de ter recebido várias críticas,224 apresentava 

determinações conceituais que foram levadas em conta na montagem da quinta 

edição da Mode Biennale, em 2013. As narrativas de processos criativos foram 

mantidas, mas a organização sinalizou a busca de novas relações e novos contextos 

que criassem novas discussões e propostas dentro do sistema de moda. A mostra 

de 2013 buscava diálogos com o mercado que fossem além das esferas redutivas 

da comercialização e uso das peças. A singularidade das criações e os discursos 

sobre processos criativos dominavam a bienal e alertavam as várias instâncias do 

sistema de moda que participaram da exposição – escolas, marcas de moda, 

criadores individuais – sobre a banalização desses conceitos no sistema 

contemporâneo de moda.  

 

 

                                                 
224 As críticas variavam desde a escolha da localização do evento – que pela primeira vez saiu do 
centro de Arnhem, dificultando sua visita – até as falhas na sinalização, que não seria visível na 
cidade (quando estivemos em Arnhem em julho de 2011 havia banners com o logo da mostra por 
todo o centro da cidade – mas, realmente, não havia uma indicação de onde o evento estava 
sediado). Havia também críticas sobre uma suposta “elitização” da mostra e sobre a edição de 2011 
ter sido “artística” demais, o que leva à conclusão de que talvez as instalações site-specific possam 
ter funcionado de maneira diversa àquela pretendida pela organização, operando como um ruído na 
fruição da mostra. Disponível em: < http://www.arnhem-
direct.nl/berichten/20111117_arnhem_mode_biennale_herpakken_en_groots_doorgaan>. Acesso 
em: 01.09.2013 e 20.10.2013. 
 
 

Fig. 79: A instalação da marca Patrik Ervell, AMB 2011. 



 

130 

 [4.4. MºBA 2013: as discussões sobre o mercado e a 

criação] 

 

A curadoria geral da quinta edição da Bienal de Moda de Arnhem ficou a 

cargo de Lidewij Edelkoort e Philip Fimmano, ambos pesquisadores de 

tendências.225 A opção por esses profissionais já mostrava as ambições para a 

bienal, entre elas: aproximá-la de questões do mercado de moda contemporâneo e 

buscar sua internacionalização. A primeira mudança foi renomear a mostra: Arnhem 

Mode Biënnale – AMB – tornou-se Mode Biënnale Arnhem, ou MºBA. O que antes 

era pronunciado quase como um murmúrio agora virava praticamente uma palavra, 

cuja pronúncia não teria grandes variações sonoras levando em conta 

nacionalidades diversas. A mostra voltou para o centro da cidade, desta vez 

instalada em um prédio recém-concluído, o Rozet, que foi inaugurado antes do 

previsto para sediar a bienal.226 Durante a mostra, o prédio foi renomeado MºBA 

Centraal, onde ocorria o núcleo maior da exposição. Outros espaços da cidade 

também receberam partes da mostra: havia segmentos da exposição na 

Eusebiuskerk, a igreja central da cidade, desativada de suas funções originais havia 

alguns anos; no zoológico; no Huis Zypendaal, um prédio histórico localizado no 

Park Zypendaal, e em outros dois pequenos espaços localizados no centro da 

cidade. As mostras realizadas na Eusebiuskerk e no Huis Zypendaal tiveram co-

curadoria de outros profissionais, que serão apresentados mais adiante neste texto.  

                                                 
225 Segundo o MºBAATJE (2013, p. 11), Edelkoort é, atualmente, a mais prestigiada pesquisadora de 
tendências de estilos de vida e consumo. Sua vida e seu trabalho podem ser consultados em 
http://www.edelkoort.com/. Em 2003, a revista americana Time citou Edelkoort como uma das 25 
pessoas mais influentes no mundo da moda (disponível em: 
<http://www.elsevier.nl/Stijl/nieuws/2012/5/Lidewij-Edelkoort-nieuwe-curator-Arnhem-Mode-Biennale-
ELSEVIER339379W/>, acesso em: 26/10/2013). Philip Fimmano atua como curador das mostras que 
Edelkoort monta em diversos países. 
226 KRIKKE, 2013, p. 5. O edifício foi desenvolvido pelo escritório de arquitetura Neutelings-Riedijk, 
com a intenção de ser um centro cultural, com salas para palestras, workshops, espaços para 
apresentações diversas e auditório.  
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Esta quinta edição da bienal de Arnhem também teve sua duração estendida: 

as quatro primeiras edições foram montadas durante o mês de junho somente; em 

2013 a mostra praticamente dobrou seu tempo de exibição, ficando ativa durante os 

meses de junho e julho,227 permitindo que um número maior de visitantes pudesse 

afluir à cidade.228 

As três edições anteriores da bienal giraram em torno de temas escolhidos 

por seus curadores.229 Esses temas ajudavam os designers convidados a escolher 

as peças que enviariam para a bienal. Edelkoort e Fimmano estabeleceram que a 

edição de 2013 giraria em torno do fetichismo e suas diversas manifestações. Treze 

fetiches foram elencados como subtemas: Nudismo, Sado-Masoquismo, Infantilismo, 

                                                 
227 De 9 de junho a 21 de julho. 
228 As palestras, workshops, exibição de filmes de moda e desfiles que aconteceram em todas as 
edições da bienal desta vez foram programados para todo o mês de junho e a primeira semana de 
julho: com o início das férias escolares, há uma redução do público que se interessaria em frequentar 
esses eventos. 
229 2007: “Happy Fashion”; 2009: “Shape”; 2011: “Amber”. 

Fig. 80: O edifício Rozet em Arnhem, renomeado MºBA 
Centraal durante a bienal de moda. 
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Japonismo, Espiritualismo, Absurdismo, Romantismo, Regionalismo, Patriotismo, 

Nomadismo, Xamanismo, Consumismo e Folclorismo230 (EDELKOORT, 2013).  

No livro/catálogo da mostra esses temas eram desenvolvidos de maneira um 

pouco mais detalhada, porém longe de ser acadêmica: as bases teóricas para a 

pesquisa sobre os fetiches não são mencionadas no catálogo. O texto principal do 

catálogo reforçava a ideia de que toda a seleção dos fetiches foi baseada em 

pesquisas sobre direcionamentos do mercado consumidor: é necessário reforçarmos 

que a curadoria principal da mostra foi feita por dois pesquisadores de tendências.231   

Devemos nesse ponto interromper essa descrição inicial da MºBA para entrar 

em uma discussão que talvez possa parecer estar fora do escopo de interesses 

desta tese, mas que se apresenta necessária para a análise da bienal de Arnhem e 

da maneira como ela tece relações com o sistema de moda contemporâneo. Trazer 

uma pesquisadora de tendências para fazer a curadoria de uma mostra de moda 

abre algumas reflexões, que passamos a expor.  

A pesquisa de tendências de comportamento e consumo é um dos campos 

de trabalho mais interdisciplinares que existem na atualidade. Pesquisadores de 

tendências – também chamados de coolhunters – dizem ancorar suas pesquisas em 

bases teóricas relacionadas à sociologia, história, antropologia e psicologia, entre 

outras. Um reflexo da contemporaneidade advinda do marketing, a pesquisa de 

tendências procura antever comportamentos e gostos dos consumidores. Baseando-

se em coletas de dados feitas em escala mundial, pesquisadores de tendências 

vaticinam sobre estilos de vida e produtos, orientando empresas de moda, 

decoração, indústria automobilística e eletroeletrônicos, entre outros. O tamanho e a 

amplitude de negócios dessas empresas variam, assim como a quantidade de dados 

que elas disponibilizam para seus clientes. A empresa Trendwatching, por exemplo, 

(...) conta com mais de 8 mil membros em mais de setenta países 
diferentes, e elabora relatórios anuais e mensais. Para que se tenha uma 
ideia das cifras, os relatórios mensais têm mais de 160 mil assinantes, e os 
relatórios anuais incluem cem slides, trinta novas atitudes, duzentas ideias 
de negócio e dez novos vídeos. Imaginem a escravidão mental de ter que 

                                                 
230 Em inglês, “legendism”, o que identificaria um fetiche por lendas, segundo Edelkoort. Fizemos a 
opção por Folclorismo por não identificarmos um termo similar a Legendism em português. 
231 Um trecho do texto principal do catálogo da mostra demonstra como os curadores se guiaram 
pelo mercado de consumo ao estabelecerem o conceito geral da exposição: “Uma necessidade tem 
crescido entre os consumidores: estar fisicamente conectado com o reino animal, de maneira 
parecida como fazem os esquimós, que se disfarçam com peles como uma maneira de respeitar o 
animal sagrado. Consequentemente, o recente revivalismo das peles deve ser visto como uma 
necessidade xamânica, uma maneira de aproximar as pessoas de suas necessidades animais”. 
(EDELKOORT, 2013, p. 6) 
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lidar com isso a cada ano: não me estranha que muitos suspeitem que os 
coolhunters, se não encontram algo, o inventam. (CANAL, 2009, p. 77) 

 

A suspeita de Canal não é infundada, porque empresas de pesquisas de 

tendências não divulgam as metodologias utilizadas para fundamentação da coleta 

de dados e sua análise. Alguns representantes dessas empresas, quando ministram 

palestras, mencionam procedimentos vagos como captar seus dados “nas ruas”, 

com “olheiros”.232 Ora, na rua não há tendência, não há nada que esteja na 

antecipação de ser: se está na rua, no coletivo, já é. Desta maneira, pesquisas de 

tendências frequentemente apenas ratificam o que já está acontecendo, 

confirmando o que já se sabe para um mercado que deseja, cada vez mais, operar 

em um ambiente sem riscos.233  

Consequentemente, o olhar de dois pesquisadores de tendências na 

curadoria de uma mostra de moda não é isento de referências de mercado. Apesar 

de a mostra, em uma primeira leitura, voltar seu olhar e interesse para a criação e a 

experimentação em moda, em uma análise mais apurada, percebia-se que existia 

uma linha condutora subliminar, baseada na estrutura do mercado contemporâneo 

de moda.  

Essa observação era comprovada ao se analisar alguns pontos específicos, 

os quais evidenciaremos ao longo do texto. Uma de nossas observações iniciais 

                                                 
232 Sérgio Machado, assistente de Edelkoort no escritório da Trend Union de Paris, descreve 
vagamente o processo de pesquisa para análise de tendências: “É um trabalho de educar sua 
intuição, na verdade. Você tem que estar ligado nos sentidos, o tempo todo. Ligado no olhar, no 
paladar, no que você come, cheira e toca. E nas palavras, em leituras, exposições... Daí você vai 
filtrando tudo aquilo e, uma hora, sai uma ideia geral. Depois a gente divide em temas e trabalha em 
cima de cada um. (…) É abstrato, bem abstrato.” Disponível em: 
<http://fashionuber.blogspot.com.br/2009/09/entrevista-chic-sergio-machado-o.html>, acesso em 
23/11/2013. 
233 Há três anos tivemos a oportunidade de questionar Andrea Bisker, diretora do portal de 
tendências WGSN para a América Latina. Em uma palestra na FAAP, São Paulo, ela exemplificava 
como o portal acertava a previsão de tendências, citando o fato de, em 2009, eles publicaram que 
violeta seria a cor da moda dali a um tempo. “Meses depois tivemos essa confirmação ao visitar feiras 
de moda e decoração e observamos vários produtos com essa cor, o que prova que estávamos 
corretos”, disse Bisker. Nosso questionamento a ela foi o seguinte: como os clientes do WGSN 
seguem o que o portal publica, anunciar que a cor violeta estaria na moda dali a um tempo não foi 
uma previsão, e sim uma confirmação e apontamento de direção para seus clientes. O que eles 
haviam visto meses depois nas feiras não era a confirmação de um vaticínio, era simplesmente a 
clientela seguindo a orientação do portal. Bisker balbuciou um bocado mas acabou concordando 
conosco. A propósito, Edelkoort já “previu” que a cor verde será a tendência para o verão de 2015. 
Não por acaso, a empresa Pantone, que anualmente elege uma “cor do ano”, diz que a cor para 2013 
é Emerald Green. Ora, os fabricantes de roupas já lançaram o verão 2014. Resta, então, esperar 
2015 para lançarem produtos com a cor de 2013, confirmando a previsão de Edelkoort. Disponível 
em: <http://revistamarieclaire.globo.com/Marie-Claire-Inspiracao/noticia/2013/10/marie-claire-
inspiracao-2013-li-edelkoort-mostra-tendencias-de-moda-e-lifestyle-para-o-verao-2015.html>, acesso 
em: 26/10/2013. 
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sobre alinhamentos da mostra com o mercado de moda o fato de que a maior parte 

dos designers convidados para a MºBA eram europeus e asiáticos, principalmente 

japoneses, coreanos e chineses (nessa ordem). Ora, atualmente a Ásia é o grande 

mercado da moda europeia. Não somente como consumidor como também 

produtor, visto que várias marcas europeias têm suas fábricas instaladas na China, 

Índia e Bangladesh.234 Na mostra de Arnhem não havia a presença de designers 

oriundos dos continentes africano e latino-americano,235 que não apresentam 

presença forte no mercado internacional, com poucos nomes desfilando nas duas 

principais semanas de moda internacionais, a de Paris e a de Nova York.236 

Em nossa análise da MºBA, trabalharemos essa dicotomia das propostas da 

mostra: o plano da criação em moda e o plano do mercado de moda. MºBA 

apresentou, para aqueles que são íntimos da estrutura do sistema internacional de 

moda, uma estrutura que fornece uma pausa para o olhar e a reflexão sobre o 

sistema da moda, mas sempre alinhada com questões e posicionamentos do 

mercado de moda internacional.  

A quinta bienal de moda de Arnhem tentava abarcar as várias instâncias do 

sistema de moda, desde o ensino (com mostras de escolas convidadas), passando 

pela produção feita por pequenos ateliês e também por grandes marcas de moda. O 

resultado foi uma mostra muito grande (quando comparada às edições passadas), 

em que os vários ambientes expositivos apresentavam propostas cujos conceitos às 

vezes eram antagônicos entre si.  

Quanto à escolha dos designers, cada grupo de curadores fez sua própria 

seleção. Para a mostra do MºBA Centraal, Edelkoort e Fimmano decidiram por um 

recorte a partir do experimentalismo em moda, focando a criação. Segundo a própria 

                                                 
234 Havia dois designers indianos na mostra, Manish Arora, que desfila suas criações em Paris, e 
Chavan Shilpa, cuja marca Little Shilpa é apresentada na Semana de Moda de Londres. Sobre 
Bangladesh, foi montada uma sala-tributo-denúncia sobre o desabamento de um edifício ocorrido em 
abril de 2013. No prédio funcionava uma série de fábricas que produziam vestimentas baratas para 
empresas europeias. As condições de trabalho eram degradantes, assim como as condições 
estruturais do edifício. O acidente em Bangladesh matou 386 trabalhadores. 
235 Para não dizer que não havia nenhuma referência a um nome brasileiro na mostra, na sala 
temática do Nomadismo, trechos do filme On the Road, do diretor Walter Salles, eram exibidos em 
vídeo. 
236 Atualmente apenas um brasileiro, o paulista Alexandre Herchcovitch, desfila regularmente na 
semana de moda de NY, mais conhecida como Mercedes Benz Fashion Week; o também paulista 
Pedro Lourenço desfila desde 2010 na Semana de Moda de Paris, que também conta com um 
representante do continente africano, o nigeriano Duro Oluwu.  
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Edelkoort, em entrevista gravada para a Polimoda de Milão, a pesquisa inicial para a 

seleção de designers foi feita pela internet:  

  Nos surpreendemos com o que vimos. Vimos coisas brilhantes, muito 
mais criativas do que a moda dos últimos vinte anos apresentou. Era como 
se a geração mais jovem estivesse dizendo, “Que crise? Cansamos da 
crise”. Eles estão todos aqui, esses jovens. Arcaram com seus próprios 
custos, vindos de Londres, da Coréia, do Japão... Eles simplesmente estão 
felizes por estarem juntos na exposição.237 

 

 Essa seleção abarcou tanto grandes nomes e marcas já bem estabelecidos 

no mercado quanto iniciantes recém-saídos de escolas de moda. A dicotomia 

criação experimental/mercado se estabelecia: era necessário trazer nomes 

desconhecidos para a mostra, pois o mercado de moda sobrevive de sua perpétua 

renovação.  

Iniciaremos nosso percurso pela mostra apresentando algumas salas do 

MºBA Centraal. A exposição montada nesse edifício estabelecia o conceito geral da 

MºBA. No MºBA Centraal, a organização agrupou as vestimentas em salas 

temáticas separadas por fetiches. No subsolo do prédio, na primeira sala a ser 

visitada,238 em uma sala-ambiente (Mood Room), fotos e filmes inspirados por 

fetiches variados preparavam o visitante para as propostas que estavam por vir. O 

MºBAATJE (catálogo menor da mostra, entregue ao visitante no momento da 

compra do ingresso para todas as exposições) explicava a sala, atentando para a 

miscelânea de proposições: 

(...) a MOOD ROOM é projetada para inspirar e informar; para 
delinear o humor das variações de fetiche. A fotografia e o vídeo são 
inspirados por esse tema e apresentam um insight dentro da psicologia e da 
estética do fetichismo. Diversos ângulos e disciplinas jogam com a bondage 
o xamanismo, os tons de pele e objetos que imobilizam o corpo, 
relacionando o excitamento do fetiche com sua forma e matéria de maneiras 
diferentes. Dos mal-educados nudes sépia ao jornalismo político agressivo, 
estudos analíticos para corselês, mestres do vudu e mais. (MºBAATJE, 
2013, p. 47) 

 

Essa sala funcionava como um painel de referências para os visitantes 

guiarem-se pela exposição. Fotos e filmes sobre os fetiches elencados espalhavam-

se pela sala escura. A Mood Room dava o tom da mostra, que parecia querer 

abarcar tudo o que a moda contemporânea produziu recentemente e que pudesse 

                                                 
237 O vídeo da entrevista está disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h3xJfUStha4>, acesso em: 23/10/13. 
238 Vários assistentes posicionados no saguão de entrada gentilmente explicavam a sequência: 
primeiro o subsolo, depois tomar o elevador até o quarto andar para as demais salas. 
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ser relacionada com a visão que os dois curadores propunham sobre as variadas 

formas de fetiche. Dada a diversidade de elementos, uma ordenação estrutural era 

necessária. A própria disposição do prédio principal propiciava essa organização; 

dividido em salas (originalmente pensadas para cursos e workshops), o edifício 

permitia o agrupamento das roupas em espaços temáticos, separados por tipos de 

fetiches. 

 

 

 

 

 

Para quem já havia visitado as outras edições da bienal, as salas temáticas 

do MºBA Centraal surpreendiam: desta vez, não havia instalações site-specific; 

somente roupas e, por vezes, algumas fotos e vídeos. Todas as peças estavam 

montadas em manequins - como os de vitrines de lojas - e estes repousavam em 

Figs. 81 e 82: a Mood Room no MºBA Centraal.  
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suportes cinzas239 de alturas variadas, como se fossem pequenos plintos. Sobre os 

suportes, o nome da marca ou do designer, além da coleção à qual aquela peça 

pertencia. A primeira impressão que vinha à superfície, para um habitué das bienais 

de Arnhem, é que nessa edição a curadoria tomou a posição de deixar qualquer 

referência com a linguagem artística somente na interpretação do espectador, sem 

recorrer à mediação de linguagens emprestadas do sistema artístico, como as 

instalações site-specific que eram montadas até a quarta edição da bienal. Moda e 

criação em estado latente, sem mediações intermediárias. É possível argumentar 

que o mediador comum era a mostra em si, mas ao menos no MºBA Centraal não 

havia reforços de linguagem: as roupas bastavam por si próprias, por serem 

criações. A ausência das instalações propunha uma mostra em que marcas célebres 

e designers desconhecidos eram exibidos em patamares igualitários, livres de 

orçamentos distintos. Além desse aspecto, a disposição simplificada, limpa de 

reforços de linguagens, permitia ao visitante observar as obras detalhadamente, 

atentando para minúcias de construção das peças, como detalhes de costura e 

materiais. Sob certo aspecto, esse tipo de montagem possibilitava a leitura da 

vestimenta como criação e artesania.  

 

 

                                                 
239 Na sala dedicada ao tema Romantismo, todos os suportes eram pretos. 



 

138 

 

 

 

 

A curadoria se permitiu pequenas tricheries, que reforçavam o contexto de 

cada sala: no espaço dedicado ao fetiche do Infantilismo, as peças do designer 

belga Niels Peeraer ficavam dentro de uma espécie de “cercadinho” como se fosse 

um chiqueirinho infantil. Ora, Peeraer é um recém-chegado ao mercado de moda: 

graduado em 2011 pela Escola de Moda de Antuérpia,240 ele poderia ser 

considerado um “bebê” entre os designers veteranos cujos trabalhos também 

estavam expostos na sala, como o do indiano Manish Arora e o do belga Walter van 

Beirendonck.  

 

 

 

                                                 
240 Em 2011, quando pesquisávamos para essa tese, visitamos uma exposição no MoMu, o museu 
de moda de Antuérpia. Em uma sala especial, via-se a premiada coleção de graduação de Niels 
Peeraer.  

Figs 83 ( a página anterior)  e 84: detalhes das indumentárias 
expostas em MºBA: criação e artesania. 
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O que também nos chamava a atenção nas salas era o fato de não haver 

hierarquias: não havia uma sala especial para designers ou marcas célebres, por 

exemplo. Na mesma sala (e muitas vezes, sobre o mesmo manequim) era possível 

encontrar marcas e nomes já consagrados no mercado de moda como Maison 

Martin Margiela, Comme des Garçons, Walter van Beirendonck e Prada, junto de 

iniciantes recém-graduados que tiveram seu trabalho selecionado para a mostra. O 

agrupamento temático mediava reflexões sobre linguagens comuns entre os 

designers, de países e culturas diversas.  

 

 

Fig. 85: O “chiqueirinho” para Niels Peraaer, na sala dedicada ao Infantilismo. 
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Era 

possível estabelecer relações entre os campos: na sala dedicada ao fetiche pelo 

consumo, tanto o trabalho do inglês Luke Brooks quanto o do japonês do Ryohei 

Kawanishi ecoavam traços da obra “Vênus dos Trapos” (1967, 1974), de 

Michelangelo Pistoletto.241 O ajuntamento de materiais e também a referência a 

logomarcas presentes nas roupas de Brooks e Kawanishi sugeriam também alusões 

                                                 
241 Há versões da Vênus dos Trapos expostas na Tate Gallery (Londres) e no Kröller-Müller Museum 
(Otterlo, Holanda).  

Algumas salas temáticas em MºBA. 
Fig. 86: página anterior: sala Nomadismo. 
Fig. 87: sala Absurdismo. 
Fig. 88: sala Patriotismo. 
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à pop art (Claus Oldenburg e a Store, já referida neste texto;242 bem como à obra “A 

noiva”, de Niki de St. Phalle).243 Essas possibilidades de leituras amparadas por 

relações estéticas e análises de partilhamentos de linguagens eram possíveis pela 

ausência de ruídos: na bienal, as roupas, em sua maioria, estavam livres das leituras 

mediadas por desfiles e editoriais de moda. Em momento algum houve a pretensão 

de elevar as roupas à categoria de arte, como as instalações site-specific feitas para 

as AMBs anteriores poderiam ter sugerido; o propósito da MºBA era uma visão do 

sistema/mercado de moda a partir da observação das transferências de linguagens 

e do partilhamento de estéticas carregados pelas roupas. Eram instâncias que se 

intercalavam e se sobrepunham por toda a mostra: em uma sala especial, as 

transferências de linguagens entre arte e moda eram evidenciadas na exibição de 

filmes de performances de artistas que transitam no espaço entre arte e moda. Ao 

mesmo tempo, na sala contígua eram exibidos filmes compostos por linguagens e 

narrativas artísticas, mas desenvolvidos por marcas de moda:244 a mostra 

evidenciava essas relações de linguagens, mas não perdia o objetivo de evidenciar 

o mercado. 

  

 

 

                                                 
242 Verificar páginas 107 a 109. 
243 Centro Georges Pompidou, 1965. 
244 Chanel, Dior, Hussein Chalayan, Maison Martin Margiela são algumas das empresas e designers 
que têm se dedicado a explorar este tipo de linguagem. 

Fig. 89: Indumentária de Ryohei Kawanishi, sala Consumismo, MºBA. 
Fig: 90: “Vênus dos Trapos”, Michelangelo Pistoletto, Tate Gallery, Londres. 
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A MºBA pretendia abarcar todo o sistema de moda, procurando levantar 

reflexões sobre seus vários aspectos, intencionando uma visão global. Porém, não 

nos esqueçamos de que os curadores das mostras principais eram todos 

holandeses. Consequentemente, o eurocentrismo permeava a mostra: era a visão 

europeia etnocêntrica, sobre seus mercados, que estabelecia a linha conectora entre 

os vários pontos da exposição. Na sala temática sobre o Nudismo, que o catálogo 

da exposição definia como “esta tendência duradoura que usa as cores da nossa 

pele (...)” (EDELKOORT, 2013, p. 12), os objetos e roupas relacionados a esse 

fetiche eram todos bege rosados ou em tons de marfim, “reforçando a já forte norma 

Caucasiana prevalecente na sociedade ocidental”, segundo Warkander.245 Em 

outras palavras, era o tom da pele norte-europeia, não-miscigenada. A visão norte-

europeia da curadoria expunha a confirmação de que o mercado de moda 

internacional é orientado, de fato, pelo olhar europeu.  

                                                 
245 Philip Warkander, PhD em Fashion Studies pela Universidade de Estocolmo. Texto publicado em 
13/06/2013, disponível em: < http://www.fashionprojects.org/?p=4793,> acesso em: 01/10/2013 e 
27/10/2013.  

Fig. 91: Detalhe da indumentária de Luke Brooks, sala Consumismo, MºBA. 
Fig. 92: “A noiva”, de Niki de St. Phalle, Centro Georges Pompidou, Paris. 
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Esses estereótipos culturais presentes na MºBA evidenciavam que, se o 

mercado e o sistema de moda são globais, a cultura de moda internacional ainda 

permanece sob a prevalência do olhar europeu. Fora do prédio principal, uma 

mostra menor, Hurray, que buscava “explorar o conteúdo da educação de moda 

hoje” (MºBAATJE, 2013, p. 75), também evidenciava a orientação do mercado de 

moda internacional: das nove escolas que estavam presentes apresentando 

trabalhos de seus alunos, oito eram europeias, e uma chinesa.246  

                                                 
246 As escolas eram: ArtEZ Institute of the Arts (Arnhem); Royal College of Art (RCA; Londres); 
Central St. Martins (CSM, Londres); Polimoda (Milão); Royal Academy of Fine Arts Antwerp; 

Figs 93 e 94: sala Nudismo, MºBA. 
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Amsterdam Fashion Institute (AMFI); Royal Academy of Arts;  The Hague (KABK) e a Hong Kong 
University (HKU). 

Figs. 95 e 96: Espaço Hurray, mostra das escolas.   
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Em outro espaço expositivo, na Eusebiuskerk, uma exposição procurava 

questionar o próprio alinhamento com as questões do mercado de moda presentes 

na MºBA. Intitulada Make Believe, sob responsabilidade curatorial da dupla 

holandesa Hans Demoed e Geert de Rooji,247 a mostra intencionava discutir a moda 

como uma religião fetichista. Vídeos de desfiles de moda misturavam-se a filmes 

que faziam referência à moda e religião, como o irreverente desfile de moda 

religiosa presente em Roma, de Federico Fellini (1972). Havia também um altar 

dedicado à Elly Lamaker (já citada mítica fundadora do curso de moda do Instituto 

de Artes de Arnhem, morta em 2010). Todo o arranjo da instalação era ruidoso e 

caótico, com telas de TV por todos os lados, cheiros de incensos, sons, frases e 

palavras de ordem pintadas à mão em totens e cartazes. Todo esse caos sensorial e 

visual contrastava com a ordem, o silêncio e a organização visual da mostra do 

MºBA Centraal. A instalação na Eusebiuskerk tinha pretensões de denúncia e 

protesto contra a padronização do sistema de moda internacional, mas o que 

permanecia era o vazio de um debate perdido: o sistema de moda há muito assumiu 

o discurso fetichista da idolatria religiosa, usando-o como tema em coleções, recurso 

simbólico ou mesmo como discurso de marca.248 Trabalhar esse tema através de um 

                                                 
247 Responsáveis pela marca People of the Labyrinths, ou POTL. A marca se caracteriza por 
apresentar estampas e tingimentos feitos à mão, tentando se afastar da padronização do mercado de 
moda. 
248 Na coleção primavera/verão de 2007, Jean-Paul Gaultier usou a iconografia católica como tema. 
Em setembro de 2013, a TV alemã lançou um documentário de quatro horas intitulado “Karl 

Fig. 97: Espaço Hurray, mostra das escolas.  
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viés que se pretendia acusatório nos pareceu um olhar um tanto ingênuo sobre a 

velocidade fágica do sistema da moda contemporânea.  

   

 

 

 

 

Falta ainda comentarmos uma última mostra, para fecharmos nossas análises 

sobre as apropriações de linguagens e discursos da arte feitas pelo sistema de 

moda. MºBA deixava entreaver, para aqueles íntimos tanto do sistema da moda 

                                                                                                                                                         
Lagerfeld, a moda como religião”, em que a jornalista Martina Neuen discorre sobre a relação entre 
moda e religião (tecendo comparações, por exemplo, entre as revistas de moda e a Bíblia). 
Disponível em: <http://www.vogue.co.uk/news/2013/07/26/karl-lagerfeld-documentary---mode-als-
religion-fashion-as-a-religion>, acesso em: 27/10/2013. 

Figs. 98, 99 e 100: Mostra Make Believe, na Eusebiuskerk, MºBA 2013. 
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quanto do sistema da arte, que essas apropriações não eram ingênuas, mas feitas 

visando resultados dentro do mercado de moda. Fecharemos nossa análise dessa 

última mostra, porém, somente nas considerações finais. Por agora, apenas 

apresentaremos Fascination. 

Esta mostra, montada na Huis Zypendaal,249 era ao mesmo tempo uma ode e 

uma proposta de discussão do fetiche no sartorial masculino. A exposição tomava 

para si a linguagem das instalações artísticas site-specific, utilizando a estrutura dos 

interiores da Casa Zypendaal, uma construção histórica do século XVIII. Era uma 

instalação onde o detalhamento na ocupação das salas da casa histórica era quase 

milimétrico. Subdividida em seis partes, a mostra se inspirava “nos ambientes e 

interesses de um homem cuja maior (pre)ocupação era com ele próprio; seu lazer, 

seu vestir, sua aparência e humor” (idem, p. 87). Usando o dandismo como 

subtema, a mostra explorava o interesse masculino pela moda não somente através 

da visualidade e do tato, mas também através de cheiros, com perfumes criados 

especialmente para a mostra. A visualidade era inebriante: na sala principal, um 

“vulcão” de gravatas (a instalação Fascalia Erupta250) tomava todo o ambiente. Em 

outras salas da mansão, o fascínio com detalhamento da moda masculina era 

expresso em desenhos e modelagens de punhos, colarinhos, camisas, casacos. A 

obsessão com o detalhamento das formas era o meio de glorificar a criação na 

moda masculina, particularizando ao extremo as variações das peças. A mostra se 

apresentava como uma ode à criação e ao ofício da alfaiataria masculina; mas sua 

relação com o mercado de moda contemporâneo só seria explicitada dali a alguns 

meses, como veremos a seguir, nas considerações finais desse trabalho.  

 

 

                                                 
249 A curadoria e montagem de Fascination ficaram a cargo do duo Clements Rameckers e Arnold 
van Geuns, da marca holandesa de moda masculina Ravage. 
250 Fascalia Erupta foi montada pelos artistas holandeses Just van der Loos e Gerrit Jan Ham, do duo 
criativo Heren Schobbejakken. 
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Figs. 101, 102 e 103: A mostra Fascination, na Huis Zypendaal, MºBA 2013.  
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MºBA 2013 operou como um respiro do sistema de moda. Foi um repensar 

das linguagens, das estratégias de criação, das possibilidades de transferências 

interdisciplinares com outros sistemas. A possibilidade da discussão fora dos 

espaços tradicionais ocupados pela moda – ou seja, desfiles, vitrines, lojas – permite 

um distanciamento das formas tradicionais de exibição, ao mesmo tempo que 

propõe outras possibilidades de narrativas e leituras para as indumentárias 

expostas. A mostra de Arnhem pode ser interpretada como um desvio do sistema, 

possibilitando o levantamento de discussões sobre criação, sistemas de fabricação e 

divulgação de moda. MºBA, porém, não pode ser interpretada de maneira isolada do 

mercado de moda. É necessário enxergá-la ao mesmo tempo como pausa e motor 

do sistema de moda: ela evidencia a necessidade do respiro para que esse sistema 

se renove e se reestabeleça em moto perpétuo. Sua interdisciplinaridade com o 

campo artístico – os empréstimos de linguagens e estéticas – funcionam como uma 

maneira do mercado buscar renovação e reinvenção. MºBA foi encerrada em fins de 

julho de 2013, mas foi somente em setembro do mesmo ano que sua relação com o 

sistema de moda operou um desfecho conclusivo. Nos estenderemos sobre esse 

assunto nas considerações finais.  
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5. Considerações Finais  
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5.1. As lições de Arnhem 

 

Nossa questão de fundo na presente tese foi expor as mostras de moda como 

estratégias de renovação do próprio sistema e mercado de moda. Em nossas 

análises em relação aos diálogos da arte e as mostras apresentadas, argumentamos 

que o que está o jogo é a própria perpetuação e a manutenção do sistema e do 

mercado de moda, na medida em que estes se renovam por meio da absorção de 

linguagens provenientes da esfera artística.  

Dessa forma, discutimos e analisamos as diversas instâncias em que o 

sistema da moda se apropriou das linguagens e recursos estéticos das criações 

artísticas. Ao longo do texto argumentamos e demonstramos como esses 

partilhamentos e parcerias foram construídos, desde fins do século XIX, sobre 

interesses mútuos: para designers e marcas de moda a relação com a arte 

interessava ao trazer para a moda e seus criadores significados e nocionalidades 

mais comuns à área artística como exclusividade, genialidade e originalidade; para 

artistas, a proximidade com a moda resultava em novos campos para 

experimentações criativas, além da possibilidade de mecenatos oriundos da clientela 

das maisons de moda. 

Analisamos ainda como o sistema de moda encontrou caminhos diversos 

para compartilhar linguagens com a arte a partir do momento em que artistas 

passaram a trabalhar o experimentalismo e a conceituação de linguagens, chegando 

mesmo a negar o objeto artístico.251 A partir desse instante, que poderia ter se 

configurado em uma ruptura de linguagens, vários designers e marcas de moda 

encontraram refúgio no partilhamento de espaços com a arte; seja na eclosão das 

lojas/galerias em meados dos anos 90, seja no aumento de exposições de moda em 

museus.252  

Ao longo do texto argumentamos que esses partilhamentos sempre se 

realizaram sob a luz do mercado: a moda e seu sistema necessitam de 

renovação,253 pois esta é fundamental para a perpetuação de ambos. Seguindo este 

raciocínio, podemos observar como o mercado de moda absorveu as linguagens de 

                                                 
251

 Verificar capítulo 3, item 3.2 e capítulo 4, itens 4.1 e 4.2. 
252

 Verificar capítulo 3, item 3.3. 
253“A moda é feita para ser refeita e esquecida”, diz Karl Lagerfeld. Disponível em: http://www.chanel-
mobileart.com/?lang=en_eu. Acesso em: 01/11/2013. 
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inovação e transdisciplinaridades propostas em MºBA, transformando essas 

questões em produtos que foram lançados em setembro de 2013, dois meses após 

o término da mostra. 

Em 19 de setembro de 2013 a Trend Union, empresa de pesquisa de 

tendências de Lidewij Edelkoort, lançou dois perfumes: Feitiço (“a mais fetichista das 

fragrâncias”, segundo o texto de divulgação)254 e Le Nez de Monsieur, da dupla de 

designers Clements Rameckers e Arnold van Geuns. Apesar de sutil, a intenção de 

Rameckers e Van Geuns, que são co-fundadores da Trend Union, era lançar uma 

das seis fragrâncias criadas para a exibição Fascination,255 uma das mostras que 

fizeram parte da MºBA. O evento de lançamento dos perfumes foi nos escritórios da 

própria empresa em Paris, epicentro do mercado de moda internacional. Apesar de 

sutil, o evento trazia um desfecho para as propostas de MºBA: a moda necessita do 

respiro fora do mercado, mas com o intuito que seja, posteriormente, transformado 

em negócio. Deste modo MºBA pode ser compreendida como uma espécie de 

plataforma, mesmo que de um modo sutil, para lançamentos de novos produtos para 

o mercado de moda. Embora tal plataforma sirva de meio para os negócios 

relacionados à moda, isso não significa que ela também não esteja envolvida com 

os processos de novos temas e linguagens para o próprio sistema de moda. 

Dias depois desse evento, no site da empresa eram divulgados trechos da 

edição de outono/inverno 2014/2015 do Trend Book,256 o livro de tendências que a 

Trend Union lança anualmente para clientes. Não por acaso, o Trend Book tem essa 

sua última edição fechada com fitas, de maneira que tenha que ser desamarrado 

para ser lido: as referências às bondages presentes em várias vestimentas expostas 

na MºBA são evidentes. Uma das tendências para o inverno 2014/2015 

apresentadas no livro se chama “Baby” - e seu texto de apresentação faz referência 

explícita ao fetiche do infantilismo, destacado na mostra de Arnhem. 

 

                                                 
254

 Disponível em: < http://www.trendtablet.com/11468-trend-union/>. Acesso em: 28/10/2013. 
255 Comentamos sobre essa mostra nas últimas páginas do capítulo 4 dessa tese.  
256

 Disponível em < http://www.trendtablet.com/11468-trend-union/>. Acesso em: 28/10/2013. 
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Com o lançamento dos perfumes e do livro de tendências, o próprio sistema 

da moda fechava o ciclo aberto em Arnhem: as questões propostas pela MºBA no 

interior da Holanda – o espaço para a criação individual, as transferências de 

linguagens com a arte, a artesania individual na moda, entre outras – eram 

respondidas em Paris, cidade que ainda mantém o título de centro internacional das 

tendências e referências de moda. 257 A resposta que permanecia era: todas essas 

questões fazem parte de um mesmo sistema, um organismo que se compõe de 

partes intercambiáveis e interdependentes – o mercado de moda, o ensino de moda, 

as mostras de moda. São movimentos ao mesmo tempo sincrônicos e diacrônicos: 

essas instâncias se movem juntas e carregam em si propostas e questões 

formuladas há mais de um século, por atores do sistema de moda como Worth, 

Boucicault e Poiret.258 As bienais de Arnhem não são partes marginais do sistema 

de moda; são partes integrantes, fundamentais e necessárias para sua perpetuação 

e renovação. O sistema necessita que essas mostras, que levantam questões e 

lançam propostas sobre criação e produção, venham à tona de tempos em tempos: 

é dessa assimilação e fagocitação de proposições que o mercado e o sistema de 

moda sobrevivem. A mostra de Arnhem evidenciava, no texto de apresentação da 

                                                 
257

 Paris não é mais o centro econômico produtor do mercado internacional de moda, agora 
transferido para a China. Porém, é inegável que as decisões internacionais sobre tendências e 
difusões de estilos são dependentes do que é mostrado na capital francesa durante suas duas 
semanas de moda anuais. 
258

 Verificar capítulos 1 e 2 dessa tese.  

Figs. 104 e 105 : Os convites de lançamento dos perfumes Feitiço e Le Nez de 
Monsieur. 
Figs. 106 e 107: O Trend Book outono/inverno 2014/2015. 
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antiga prefeita da cidade, Pauline Krikke,259 que o mercado não pode ser pensado 

de maneira excludente da instância da criação e da academia: o sistema de moda é 

um organismo vivo e dependente dessas maneiras de indagação. MºBA aponta para 

um mercado que se reinventa a partir de reflexões sobre si próprio. E não nos 

esqueçamos de que MºBA, assim como suas antecessoras (as AMBs), nasceu 

dentro de uma instituição de ensino: o dialogismo escola-mercado não pode ser 

nivelado somente pelo mantra superficialista “moda é business”, escutado cada vez 

mais dentro das escolas de moda.  

Quando afirmamos que o mercado digere esses questionamentos, nos 

referimos também ao fato de que eles são igualmente regurgitados: é necessária a 

compreensão de que as transferências de linguagens continuam ativas, elas não se 

encerram no mercado, que se renova e articula com suas diversas instituições para 

que essas questões sejam em parte respondidas e assimiladas.  

Não é apenas coincidência que, uma semana após o lançamento dos 

perfumes na Trend Union, outra grande exposição de moda se iniciasse em um 

museu parisiense: “Alaïa”,260 uma homenagem e retrospectiva dos trabalhos de um 

dos maiores designers de moda de fins do século XX, o tunisiano Azzedine Alaïa. A 

mostra tinha outro aspecto importante; foi a grande reabertura do Palais Galliéra, 

museu de moda que esteve fechado durante quatro anos para reformas. Novamente 

o sistema fazia uma pausa: dessa vez, para homenagear um criador de moda. Alaïa 

pertence à geração que despontou nos anos 80 e revolucionou a linguagem de 

moda com uma modelagem que exaltava as formas do corpo feminino. Em um 

mercado atualmente dominado por marcas e equipes de criação anônimas, 

Azzedine Alaïa permanece uma referência de criação, ainda um grand couturier, um 

mestre da forma que desde fins do século passado trabalha discretamente, em um 

ateliê/loja sem vitrines.  

É o sistema de moda provocando e instigando a si próprio: em época de 

criações anônimas, relembrar que a criação é feita por impulsos individuais é uma 

maneira de o próprio sistema se renovar, apontando possibilidades de 

direcionamentos para as gerações futuras. A própria renovação do Palais Galliéra, o 

museu mais importante sobre o mercado de moda internacional, celebra esse 
                                                 
259

 Krikke apresentou um pequeno texto para o MºBAATJE, convidando os visitantes a não somente 
visitarem a mostra, mas também o comércio da cidade e os ateliês dos designers locais. MºBAATJE, 
2013, p. 5.  
260

 Apresentada no Palais Galliéra, de 25/09/2013 a 26/01/2014. 
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movimento em moto perpétuo: a moda sai do mercado e passa a fazer parte da 

riqueza coletiva.261 Talvez seja essa a grande função das mostras de moda em 

museus: não simplesmente glorificar um nome ou uma marca, mas perpetuar a ideia 

da moda como cultura, como matéria identitária de uma nação. 

 

 

 

 

 

Para um observador que esteve presente na mostra de Arnhem, há um 

dialogismo operante entre MºBA e a exposição do Palais Galliéra: se no texto de 

apresentação do catálogo de MºBA, Lidewij Edelkoort mencionava bondages e pele, 

a retrospectiva de Alaïa respondia estabelecendo um contexto histórico para esses 

elementos dentro do sistema da moda, rememorando um designer cujo trabalho 

sempre assumiu como principal característica a celebração do corpo, da forma, do 

                                                 
261

 Robert Storr, curador citado por Thorton (2010, p. 15) descreve desse modo o papel dos museus, 
mas em relação à arte.  

Figs. 108 e 109: Mostra Alaïa, Palais Galliéra, 2013. 
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toque da pele feminina. Quase sincrônicas, MºBA e a mostra “Alaïa” são partes 

diferentes do sistema de moda operando em instâncias próximas: as propostas de 

discussões sobre instâncias de criação e partilhamentos de linguagens em uma 

mostra que se apresenta como um desvio do contexto mercado/mercadoria; o 

museu que concede o aval institucional a um designer cuja prática em moda é tanto 

uma narrativa de resistência às pressões padronizadoras do mercado de moda 

quanto uma ode à individualidade da criação. São as duas instâncias do mercado de 

moda: trabalhar sincronicamente a individualidade e a impessoalidade massificada. 

 

 

 

[5.2. Algumas questões sobre o sistema de moda no B rasil] 

 

Arnhem e Paris apontam, portanto, as direções para novos mercados que 

apresentam pretensões de protagonismo dentro do sistema da moda, como Brasil e 

China. No Brasil, três estilistas têm há algum tempo levantado questões sobre as 

instâncias da criação e a apresentação de coleções: Ronaldo Fraga, Pedro 

Lourenço  e Fause Haten.  

Ronaldo Fraga tem construído um caminho consistente no mercado de moda 

brasileiro, buscando trilhar também por suas fronteiras interdisciplinares e firmar sua 

imagem como um criador, para quem a moda se apresenta como uma das suas 

instâncias criativas. O designer tem investido em exposições sobre seus trabalhos, 

como a apresentada no Pavilhão das Culturas Brasileiras em São Paulo, de abril a 

junho de 2012. Intitulada O Rio São Francisco navegado por Ronaldo Fraga, a 

exposição trazia as referências da pesquisa que o estilista havia feito para a sua 

coleção de verão de 2009. A mostra era a narrativa do processo criativo da 

elaboração de uma coleção de moda – e sinalizava os desejos de um designer que 

intencionava que suas criações fossem mais que mercadorias fadadas a serem 

esquecidas tão logo a próxima coleção fosse lançada. Fraga tem consciência da 

efemeridade da moda; ao mesmo tempo, deseja que seu trabalho transcenda o 

objeto/roupa: nas exposições, suas peças se tornam depositórios de histórias, de 

construções narrativas. São arcabouços de memórias: a mostra que ele inaugurou 

em outubro de 2012 apresentava essa determinação. Na exposição Cadernos de 
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Roupas, Memórias e Croquis,262 Fraga apresentava as narrativas que guiaram suas 

diversas coleções, desde o princípio de sua carreira. Multimídia, a mostra convidava 

o público a uma imersão nas referências de criação do designer. Em junho de 2013, 

outra proposta inusitada de Fraga: por email, ele convidava seus clientes à sua 

loja263 não para comprarem, mas para conversarem sobre a obra que inspirou a 

coleção de inverno 2013, o livro O fim do cem fim, de Paulo Marques.264  

 

 

 

 

 

                                                 
262

 Montada de 10 de outubro a 9 de dezembro de 2012 na Casa Fiat de Cultura, em Belo Horizonte.  
263

 A marca Ronaldo Fraga possui apenas uma loja, localizada em Belo Horizonte. 
264

 Lançado em 2011 pela Vereda Editora, de Belo Horizonte. 

Fig. 110: Convite de Ronaldo Fraga para uma leitura do 
processo criativo de sua coleção O fim do cem fim. 
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Aproximar o público de suas referências e de seu processo criativo foi a 

maneira que Ronaldo Fraga encontrou de estabelecer seu nome como criador e se 

afastar do joio comum das marcas de moda. São estratégias com características 

que remontam a Worth e Poiret;265 e são também possibilidades de sobrevivência 

em um mercado que se pauta pela padronização de referências indicadas por 

modelos internacionais. 

Seus questionamentos como criador já o levaram a pausas e reflexões: em 

2011, ao decidir não desfilar em uma das edições da principal semana de moda do 

país, a São Paulo Fashion Week (SPFW), Fraga declarou que a moda havia 

acabado.266 Podemos nesse momento fazer um contraponto com BELTING (2006) e 

DANTO (2006), ao declararem, praticamente ao mesmo tempo, em textos 

diferentes, o fim da história da arte. O que ambos afirmavam era o fim de um tipo de 

narrativa da arte. Danto explica:  

Defendíamos o argumento de como um complexo de práticas tinha dado 
lugar a outro, mesmo se o formato do novo complexo fosse impreciso – e 
ainda está impreciso. Nenhum de nós estava falando de morte da arte (...). 
(DANTO, 2006, p. 5) 

                                                 
265

 Comentamos sobre essas estratégias no capítulo 2, itens 2.1 e 2.3. 
266

 Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/14519-monica-bergamo.shtml>. 
Acesso em: 04/11/2013. 

Fig.111: Sala da mostra Cadernos de Roupas, Memórias e Croquis, 
de Ronaldo Fraga, em Belo Horizonte, outubro de 2012. 
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Fraga, por sua vez, se referia a um momento de pausa pessoal: “De duas 

estações para cá comecei a exercitar outras frentes e percebi que moda não é só 

passarela”.267 No entanto, nós podemos apreender nessa sua pausa que ele 

também apontava para um modelo de práticas do sistema de moda que talvez 

mostrasse sinais de falência. Embora nós possamos visualizar e interpretar dessa 

maneira, Fraga, ao intentar sair do sistema da moda, queria, na verdade, buscar 

novos formatos para esse sistema, que percebeu falho. Para os desavisados, pode 

parecer que o designer procura novas linguagens artísticas, mas na verdade sua 

busca é por novos formatos para o sistema de moda. Não é por acaso que, após a 

sua referida pausa de 2011, Fraga voltou a apresentar suas coleções regularmente 

na SPFW.  

A insatisfação de Fraga em 2011 ecoa atualmente nas práticas de outro 

designer brasileiro, que vem buscando alternativas à exibição de seu trabalho, 

também em contraponto às práticas do mercado: Fause Haten. Na última edição da 

SPFW outono/inverno 2014, o estilista apresentou uma instalação, montada 

temporariamente em um museu,268 que simulava um ateliê de criação: assistentes e 

costureiras realizavam performances, recriando o dia-a-dia de um ateliê de moda. O 

desfile da coleção montada na instalação foi um flash mob realizado na avenida 

Paulista, sendo a imprensa e os convidados avisados apenas uma hora antes. 

A experiência com formas alternativas de exibição não era nova para Haten: 

seis meses antes da instalação no MAB, em março de 2013, o estilista havia 

apresentado sua coleção para o verão de 2013/14 como um desfile de marionetes, 

bastante elogiado pela imprensa especializada.269 A busca de Fause Haten por 

formatos alternativos para os desfiles de moda nos faz lembrar a insatisfação de 

Yves Saint Laurent em 1968, quando ele manifestou seu enfado com a estrutura dos 

desfiles de moda.270 Tanto a insatisfação de Saint Laurent quanto a preocupação 

atual de Fause Haten em evidenciar o esgotamento do modelo estrutural dos 
                                                 
267

 Disponível em: < http://revistatpm.uol.com.br/revista/117/paginas-vermelhas/ronaldo-
fraga.html#3>. Acesso em: 04/11/2013. 
268

 “A Fábrica do Dr. F” foi montada no Museu de Arte Brasileira (MAB), em São Paulo, de 24 a 29 de 
outubro de 2013. 
269 Disponível em:  http://www.harpersbazaar.com.br/moda/as-marionetes-couture-de-fause-
haten#FH-por-Fause-Haten---Fotos--Ag--Fotosite. Acesso em: 24/11/2013; e 
http://moda.terra.com.br/spfw/desfiles/sem-modelos-fause-haten-faz-desfile-com-
marionetes,9da547d98e78d310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html. Acesso em: 27/11/2013. 
270 Verificar capítulo 4, p. 106. 



 

161 

desfiles podem ser endossadas, no nível teórico, por Ted Polhemus, que se 

manifestou recentemente sobre a futura falência dos grandes desfiles de moda.271  

 

 

 

 

 

 

Pedro Lourenço, por sua vez, tem buscado formas alternativas como desfiles 

divulgados somente pela internet. A opção tem sido bem recebida pela imprensa de 

                                                 
271

 Antropólogo e teórico de moda, Polhemus manifestou-se sobre esse tema em um Forum de moda 
montado em São Paulo em outubro de 2013. Disponível em: 
<http://msn.lilianpacce.com.br/moda/fashionteca/ted-polhemus-fala-sobre-blogueiros-e-o-potencial-
do-brasil/>. Acesso em: 04/11/2013.  

Fig.112 : A instalação “A Fábrica do Dr. F.”, de Fause Haten, no MAB-FAAP, em 
outubro de 2013. 
Fig.113: Detalhe do desfile de marionetes de Fause Haten, para a coleção de 
verão 2013/14. 
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moda internacional.272 Dos três designers que apontamos, Lourenço é o que mais 

busca refúgio na determinação da arte para construir uma imagem moldada no 

cânone do criador artístico de moda. Lourenço busca nomes da arte contemporânea 

como temas para suas coleções,273 e sua reinterpretação do trabalho dos artistas 

não se limita a ser uma simples figuração das obras, trabalhando tecidos e 

modelagem com um rigor escultórico. A estrutura de seu ateliê no Brasil remete às 

lojas/galerias do SoHo/Meat Packing District em Nova York e também à Store de 

Oldenburg. Recentemente seu nome esteve no centro de uma polêmica relativa à 

participação de dinheiro público no sistema de desfiles privados das marcas de 

moda;274 a própria polêmica em si é o retrato do esgotamento desse sistema: custos 

altos, pequeno público presente. 

Os três designers, ao procurarem outras formas de exibição de seus 

trabalhos, não estão em busca de linguagens artísticas que sejam formas 

alternativas aos desfiles. De fato, o que eles procuram é responder às pressões de 

custosas logísticas de mercado em que a renovação para a manutenção do próprio 

sistema é uma constante.  

O modelo atual dos desfiles representa um alto custo para a maior parte das 

empresas brasileiras de criações mais exclusivas, pois elas enfrentam concorrência 

do sistema de produção massificada (o chamado fast fashion), além da concorrência 

do custo mais acessível da produção chinesa. Na tentativa de superar as 

dificuldades, os designers brasileiros recorrem à arte como possibilidade de 

linguagens possíveis que venham a interessar o mercado. Cabe lembrar que tais 

estratégias não são novidades na história da moda.275 O que interessa ao final é que 

a moda e todo o seu sistema se renove.  

                                                 
272

 Disponível em: http://www.style.com/fashionshows/review/S2014RTW-PLOURENCO/. Acesso 
em: 24/11/2013; e http://www.wwd.com/runway/fall-ready-to-wear-2013/review/pedro-lourenco. 
Acesso em: 24/11/2013. 
273

 Lourenço se inspirou no trabalho do videoartista Kon Trubkovich para sua coleção de prêt-à-porter 
Outono/inverno de 2012; no trabalho de Richard Moose para a coleção resort de 2013; arte cinética 
para a coleção de prêt-à-porter primavera/verão 2014. Disponível em: 
http://www.style.com/fashionshows/review/2013RST-PLOURENCO; 
http://www.style.com/fashionshows/review/S2014RTW-PLOURENCO e 
http://www.style.com/fashionshows/review/S2013RTW-PLOURENCO. Acesso em: 23/11/2013. 
274

 Disponível em: http://oglobo.globo.com/cultura/pedro-lourenco-comenta-lei-rouanet-para-desfile-
essa-ajuda-nao-para-mim-9660372. Acesso em: 23/11/2013. 
275 Verificar capítulo 2, itens 2.2. e 2.3. 
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[5.3. Espaços de reflexão] 

 

 

No âmbito de um provável esgotamento do sistema de desfiles e da busca 

por linguagens inovadoras, mostras como as bienais de Arnhem se apresentam 

como uma proposta de renovação. Elas podem funcionar como espaços para 

exibição de novos designers assim como espaços para crítica e reflexão. Como já 

afirmamos, as práticas do sistema se movem em conjunto – e é promissor que uma 

das propostas de renovação do sistema venha de MºBA, oriunda dos corredores de 

uma escola de moda, a ArtEZ.276 

Assim como o sistema de moda tem se reavaliado, uma nova geração de 

designers recém-saídos de escolas de moda tem também buscado formas 

alternativas de exibição de seus trabalhos, principalmente através de blogs de moda. 

Apesar disso, a estrutura tradicional dos desfiles ao vivo, em lugares fechados, 

                                                 
276

 Mencionamos a ArtEZ no capítulo 3, item 3.4, pp. 99-100. 

Fig 114: Ateliê de Pedro Lourenço em São Paulo. 

Fig.115: Balcão de Lingerie, Store. Claes Oldenburg, 1962. 
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restritos ao público, ainda é o grande chamariz para as gerações mais novas.277 É 

necessário que as próprias escolas repensem também essa estrutura e sua real 

necessidade.  

MºBA oferece um caminho e um exemplo para as escolas de moda brasileiras 

– que deveriam reavaliar o mantra “preparamos para o mercado” e realmente incutir 

o questionamento do sistema de moda em seus currículos. Atualmente o discurso 

que muitas costumam apresentar é que necessitam preparar o aluno para se inteirar 

sobre o mercado, sobre tendências de moda, mas esse é um discurso excluído de 

um sentido de determinação do que é moda, de reflexão sobre moda. 

Ao mesmo tempo, algumas escolas que possuem museus em suas 

instalações procuram abrir esses espaços para mostras de moda.278 É uma prática 

que, se levada a uma constância, pode redundar em bons frutos: o MoMu, Mode 

Museum Antwerpen, localizado dentro do espaço da Academia de Moda de 

Antuérpia, tem se revelado desde sua fundação em 2002 um importante espaço 

para mostras e discussões sobre as várias instâncias do sistema de moda, não 

somente belga, mas internacional.279 Não por acaso, a Academia de Moda de 

Antuérpia tem trazido ao mundo, de tempos em tempos, alguns dos nomes mais 

questionadores e renovadores do sistema de moda, como Nicolas Guesquière, 

Walten van Beirendonck e Martin Margiela.  

Preparar para o mercado contemporâneo de moda, atualmente, significa 

preparar um sujeito interdisciplinar, capaz de lidar com o incerto, formulando 

                                                 
277

 O que chama a atenção dos jovens é que a estrutura dos desfiles de moda atrai a grande 
imprensa de moda. Recentemente jovens designers (e também fashionistas) têm comparecido em 
massa aos desfiles das grandes semanas de moda internacionais. Boa parte não vai para assisti-los, 
porém: comparecem para serem fotografados e terem sua imagem (e consequentemente as roupas 
que desenham) fotografada para importantes blogs de moda. Recomendamos o curta-documentário 
Take my picture (2013), da Garage Magazine, dirigido por Dasha Zhukova e Andinh ha, que trata da 
explosão desse fenômeno. Disponível em:  http://vimeo.com/61348049. Acessos em: 10/04/2013 e 
23/11/2013. 
278

 É o caso do MAB, Museu de Arte Brasileira, localizado na Fundação Armando Alvares Penteado 
em São Paulo e também do MUBA, Museu Belas Artes de São Paulo, localizado no Centro 
Universitário Belas Artes de São Paulo.  
279 O museu realmente procura abranger todo o escopo do sistema de moda em suas mostras. Em 
2011, o MoMu apresentou uma retrospectiva do designer Walter van Beirendonck. Em julho de 2013, 
uma mostra sobre uma tecelagem suíça, Abraham, apresentava aos visitantes detalhes que são 
somente conhecidos por íntimos da indústria de moda, como estampagem de tecidos, catálogos de 
cores para estampas, desenhos de tecidos. De 8 de setembro até 16 de fevereiro de 2014 o museu 
estará apresentando a mostra Happy Birthday Dear Academie, que relata os 50 anos da Academia de 
Moda de Antuérpia. Além disso, o museu tem como prática constante todo fim de ano escolar 
(junho/julho) expor o melhor trabalho de graduação da escola de moda. Niels Peraar, cujo trabalho 
mencionamos no capítulo 4 (p. 139) tem obtido exposição regular na imprensa especializada em 
moda desde que seu trabalho de graduação foi exposto em julho de 2011.  
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constantemente estratégias de renovação do próprio sistema. A hoje mítica editora 

de moda da revista Vogue, Anna Wintour, resume essas necessidades: “Nós 

precisamos dos sonhadores. Nós precisamos daqueles designers que criam um 

momento mágico, que criam um universo que muda a maneira como olhamos para 

as roupas”.280 Foi essa a proposta de Worth, Poiret, Saint Laurent, Galliano e Mc 

Queen, cujos trabalhos sempre se pautaram por diretrizes de renovação mediadas 

por uma visão crítica do sistema. Todos esses designers percebiam e 

compreendiam a arte como um recurso expressivo, mas todos eles tinham a 

inteireza do domínio da moda, da determinação de moda em seus trabalhos. Todos 

passaram à história como grandes criadores: criadores de moda. Todos esses 

espaços das mostras que nós apresentamos ao longo desta tese permitem que 

essas discussões e mediações interdisciplinares se tornem cada vez mais 

necessárias – e vão ajudar a definir os futuros caminhos e diálogos pluridisciplinares 

na moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
280Disponível em:< http://www.vanityfair.com/style/2013/07/galliano-first-interview-dior-sober>. 
Acesso em: 15/10/2013. 
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