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Resumo 
 
Existem interessantes conexões entre as formas dos trajes, a arte e a arquitetura de 
diversos períodos. A procura do detalhe ou o espírito simplificador que norteiam as 
produções artísticas de cada tempo mostram evidentes correlações com o estilo dos trajes 
usados pelos indivíduos. A arquitetura e o vestir delimitam os lugares do corpo no espaço, 
construindo estruturas em torno da forma humana, para abrigá-la, protegê-la e estender os 
seus limites naturais. Assim, a moda, com maior ou menor grau de consciência, acostumou-
se a observar as tendências artísticas e arquitetônicas do momento para interpretar o gosto 
espacial demonstrado pelas pessoas. Muitos dos mais renomados estilistas apresentam 
propostas de roupas com volumes e estruturas que reconstroem as proporções humanas 
dentro de uma perspectiva privilegiadamente arquitetural e plástica. 
 
Palavras-chave: moda - corpo – arte – arquitetura 
 
 
Sommaire 
 
Il y a des intéressantes connexions entre les formes de costumes, art et architecture de 
diverses périodes. La demande de détail ou l’esprit simplificateur qui guident les productions 
artistiques de chaque temps montrent des corrélations évidentes avec le style des costumes 
portés par des individus. Architecture et l’usure délimitent les endroits du corps dans 
l’espace en construisant de structures autour de la forme humane, à contenir, protéger et 
étendre ses limites naturelles. Ainsi, la mode, avec plus ou moins grande de la conscience, 
c’est habituée à observer les tendances artistiques et architecturales du moment pour 
interpréter le goût spatiale démontré par des gens. Bon nombre des designers plus 
renommés soutiennent des propositions avec des volumes et des structures en 
reconstruisant les proportions humaines au sein d’un point de vue architectural et plastique. 
 
Mots-clés: mode – corps – art – architecture 
 
 
 

Introdução 

A espécie humana distinguiu-se das demais por sua capacidade inventiva, 

derivada do magnífico dom com que fora dotada pela natureza: o pensamento. A 

capacidade de raciocinar foi primordial para colocá-la em equilíbrio com o meio 

circundante, levando-a a buscar modos de satisfazer as diferentes necessidades 

que seu frágil corpo, apresentava para garantir uma sobrevivência no mundo 

inóspito. Assim, o homem procurou proteção e abrigo para sua pele nua, ao mesmo 

tempo em que tentou valorizar sua aparência para se fazer notar pelo outro, ser 

aceito e inserir-se em um grupo de iguais. A arte, enquanto forma de atividade 

deliberada para adaptação da matéria aos desejos humanos, foi o auxílio mágico 
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que encontrou para incorporar a si e a seu meio aquilo que não tinha, mas desejava 

possuir. Portanto a atividade artística, a arquitetura e o vestuário constituem a 

trindade demiúrgica que fez com que nossa espécie se destacasse entre todas, 

impondo-se acima das outras no pequeno planeta que habitamos. Sustentados por 

idéias criadoras, passamos a realizar, segundo nossos propósitos, alguma coisa 

diferente daquelas que os outros animais podiam fazer: desenvolvemos a aptidão de 

materializar algo que havia adquirido existência em nossa imaginação. Essa 

possibilidade de criar, transformar, construir, testemunhava uma nova força sobre a 

natureza, uma capacidade de submetê-la aos nossos desígnios. Edificações e 

cidades foram planejadas para dar abrigo aos corpos que, por sua vez, se revestiam 

de novas formas, determinadas pelo vestuário. E, desse modo, a arte transitou da 

arquitetura para a moda e inventando os lugares dos corpos no mundo. 

Além de dar proteção à pele humana, o uso de roupas é um instrumento do 

qual se serve o indivíduo para demonstrar sua riqueza e posição social. Observa 

Veblen em sua célebre “Teoria da Classe Ociosa”: 

Outros modos de por em evidência nossa situação pecuniária servem seus 
fins com eficácia, e há muitos em voga, sempre e por toda parte, mas o 
dispêndio com o vestuário leva vantagem sobre a maioria pois o nosso traje 
está sempre em evidência e proporciona logo à primeira vista uma 
indicação da nossa situação pecuniária a todos os que nos observam 
(Veblen, 1965: 159). 

Flügel (1966) também aponta, como causa última e essencial da moda, a 

competição de ordem social e sexual, em que os elementos sociais são mais óbvios 

e os sexuais mais indiretos, ocultos ou não confessados, escondendo-se atrás dos 

primeiros. Os objetivos perseguidos resultam em inevitáveis formas de ostentação 

que diferenciam os trajes dos ricos daqueles dos menos afortunados.  

Mas o fenômeno não se esgota nesse terreno. Como a composição do 

vestuário é uma reconhecida forma de comunicação não verbal, os códigos da moda 

podem fornecer uma clara leitura sobre sexo, faixa etária e até sentimentos e 

disposições do usuário, indicando os papéis que assume no seio do grupo. Podem 

oferecer, dessa maneira, óbvias ou sutis indicações sobre a profissão, a origem, a 

personalidade, a filosofia de vida, os gostos, os desejos, as opções sexuais e até 

mesmo as variações de humor do indivíduo observado. Essas informações são 

subliminarmente registradas pelos demais e, quando acontece algum contato verbal, 
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já se encontra estabelecida uma primeira e importante impressão em relação ao 

interlocutor.  

Além disso, uma das mais expressivas funções das roupas refere-se à 

possibilidade que oferecem ao sujeito de construir uma personalidade própria, por 

meio da organização simbólica do seu indumento. E, já que em nível de imagem 

revelada sempre será possível detectar a existência de alguma tensão entre o 

verdadeiro “eu” e aquele que enxergo em mim, a forma pela qual cada um compõe 

seu vestuário permite a administração de códigos vestimentares reconhecíveis, de 

modo a dissimular ou ressaltar certos elementos capazes de sustentar determinado 

papel. 

Construção de um lugar  

Desde sua primeira existência no mundo, portanto, o homem tem se valido de seu 

corpo para dele fazer um instrumento de diferenciação dentro do grupo ou, ao 

contrário, de adequação ao mesmo. Assim sendo, exerce sobre suas formas uma 

ação artística, criativa, pela qual se individualiza e outra, harmônica, que o conduz à 

explícita aceitação das convenções sociais. Esses sentimentos, opostos e 

igualmente fortes, levam à busca incessante de novas vestes e acessórios, 

constituindo um dos mais sólidos fatores do acelerado ritmo de metamorfoses no 

vestuário. A moda vive, por conseguinte, em um clima de permanente subversão e 

paixão pela novidade, insurgindo-se não contra estilos inaceitáveis, mas sim contra 

os demasiadamente aceitos, que correm o risco de serem copiados por todos. Sente 

necessidade de contrariar o status quo, instigar a imaginação, provocar a rebeldia, 

para evitar a todo custo o conformismo insuportável. Se em algum momento 

apresenta movimentos em direção a uma aparente descontração, essa postura não 

deve ser enganosamente interpretada como uma rebelião contra férreos ditames 

desse credo. Para quem segue a moda, problemas e desafios podem se tornar 

elementos úteis a uma melhor definição de estilo, transformando-se em ponto de 

distinção entre uma roupa elegante e outra inexpressivamente confortável. A 

tendência exibicionista que determina o desejo de se diferenciar e o impulso que 

leva à procura de aceitação grupal são os motores que impulsionam o fenômeno. 
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 Como entende Dorfles, apesar do empobrecimento de muitos países e do 

desnível entre a fome de luxo do Ocidente e a autêntica fome de alimento a que 

tantos milhões de indivíduos estão expostos, 

a moda consegue triunfar sempre: não há fome ou explosão demográfica 
que o impeçam; o desejo, ou melhor, a urgência de juntar ao seu corpo 
desnudo decorações, adornos, enfeites, que o diferenciem do de outrem, 
não parece que alguma vez possa vir a cessar. (...) Qualquer pessoa que 
tenha assistido a um desfile de um dos grandes estilistas italianos (Armani 
ou Krizia, Valentino ou Versace, Ferré ou Missioni, etc.) terá podido verificar 
como entre as novas „dimensões‟ tanto da alta-moda como do pronto-a-
vestir, se deverá considerar também o maciço contributo plurirracial que 
indubitavelmente transformou o nosso modo de valorar o ideal estético da 
população humana e portanto também da respectiva moda. (Dorfles, 1990: 9-

10) 

Não deixa de notar, esse estudioso, outro fenômeno que no início da década 

de 1990 se verificava no vestuário, ou seja, o evidente deslocamento de interesse 

para alguns aspectos paradoxais ou extravagâncias formais que nada tinham em 

comum com a praticidade e simplicidade impostas por tendências anteriores. 

Sublinhando a importância estética da moda, mostra que movimento análogo 

verificou-se no campo do design de objetos, onde surgiu uma explosão de novos 

fatores decorativos fantasiosos, que se ligavam não tanto à funcionalidade, como à 

procura de efeitos cromáticos e formais, muitas vezes arbitrários mas marcados por 

uma vontade de diversificação e de subversão do gosto corrente (IBID).  

A afirmação de que a moda retrata a arte de sua época é uma realidade 

comprovável. Ambas encontram-se intimamente ligadas ao tempo e à apropriação 

de determinados objetos capazes de veicular os signos definidores do instante em 

curso. As tendências de uma e outra refletem o comportamento social dos indivíduos 

perante os problemas de um determinado momento histórico, o que assinala a 

possibilidade de interação entre várias linguagens artísticas. O vestuário é composto 

sobre seu suporte humano da mesma forma pela qual as cores e as texturas são 

combinadas sobre uma tela, na tradução do pensamento pessoal do autor. Dessa 

maneira, o corpo pode ser um dos elementos mais expressivos para efetivar uma 

comunicação com o mundo, manifestando por meio de seu vestuário, os valores 

privilegiados pela sociedade do período.  

Nos tempos atuais, com grande evidência, materializam-se nas passarelas 

os reflexos das formas que dominam a arquitetura contemporânea. A transparência 
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do vidro, o arrojo do concreto, o aço dobrado em ângulos imprevistos, a plasticidade 

das membranas distendidas sobre estruturas metálicas para se lançar no espaço em 

configurações inusitadas, o jogo de vazados e luzes empregados nos edifícios, 

encontram indiscutível eco nas coleções propostas pelos estilistas hodiernos. Moda 

e arquitetura, pensadas enquanto diálogo entre a presença humana e seu entorno, 

comungam o objetivo comum de criar um abrigo para o corpo, utilizando proporções 

e materiais diferentes, mas delimitando um espaço a ser por ele ocupado no mundo. 

Ambas apresentam como resultado a expressão consubstancial de um tempo e de 

uma sociedade.  

Um mesmo estilo se estende do vestuário às demais vertentes da arte e, 

embora obras individuais possam diferir grandemente entre si, é evidente a 

presença de um fator estético comum. Corroborando essa afirmação, assistimos a 

superação da função simplesmente utilitária dos espaços reservados aos corpos, 

tanto nas roupas quanto nas habitações, para privilegiar o conceito artístico. A arte 

contemporânea passa a evocar lugares onde a mobilidade e independência de 

formas parece deixar ao indivíduo plena liberdade de apropriação. Da mesma forma, 

os criadores da moda hodierna abrem possibilidades para que os corpos se 

disponham nos vazios criados pelos trajes, de modo pessoal e livre, dando sentido à 

obra em sua dimensão cultural e humana.  Um novo pensamento passou a dominar 

as realizações da arquitetura de hoje, propondo intervenções que reestruturam a 

percepção do espaço pela emergência de novas e inesperadas relações entre o 

lugar e seu entorno. Seguindo esse mesmo raciocínio, a moda deixa de valorizar 

apenas o corpo ou revelar seus aspectos mais marcantes e se distancia de sua 

configuração natural para lhe adicionar volumes e formas, redefinindo-o segundo 

critérios estéticos pessoais. Em consequência, o território urbano também se 

redefine em função dos corpos que o habitam. 

Grandes arquitetos 

Na segunda metade do século XX a produção de designers japoneses 

tomou de assalto a moda ocidental. Criadores como Issey Miyake, Rei Kawakubo, 

Junya Watanabe ou Yohji Yamamoto conceberam roupas nas quais um espaço se 

criava entre a pele e o tecido, permitindo uma apropriação individual das formas. 

Miyake idealizou seus primeiros trabalhos a partir da observação de obras 
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arquitetônicas existentes em sua terra natal, Hiroshima, que provocaram uma 

poderosa resposta emocional no artista e um desejo intenso de sobrepor o belo à 

destruição. Projetou uma linha que denominou “A piece of cloth” utilizando os 

princípios básicos da indumentária japonesa e impôs, a seguir, os plissados 

inovadores da coleção Pleats Please, invertendo o processo habitual de confecção 

das peças para criar novas possibilidades na combinação da beleza do desenho, 

originalidade dos materiais e funcionalidade do uso. O plissado dos planos, 

mantendo-os estáveis, determinou um novo espaço para a pele: os trajes não mais 

se aderiam a ela como membranas, mas passavam a funcionar como estruturas 

geometricamente planejadas.  No final do século, em parceria com Dai Fujiwara, o 

novo diretor criativo de sua grife, Miyake desenvolveu uma interessante e 

revolucionária pesquisa, a “A-POC”, nome baseado no primeiro conceito de design 

do estilista, a piece of cloth, propondo uma nova visão para o vestuário do futuro. 

Nesse projeto, combinou modernas tecnologias com métodos tradicionais de 

tecelagem para produzir cilindros de tecido que o consumidor pode cortar nas 

formas e tamanhos desejados, conseguindo, com isso, uma peça feita sob medida. 

É uma inovadora e única sugestão para o vestuário cotidiano, que vai além dos 

caprichos da moda, reduzindo os custos de mão de obra e proporcionando ao 

usuário a possibilidade de participar da criação de seu traje. Dos segmentos 

tubulares surgem blusas, saias, vestidos, meias, mangas e o processo avança até 

mesmo pelo campo da decoração, compondo bancos e cadeiras. Recentemente, 

Miyake apresentou um novo projeto baseado na arte japonesa do origami. Um 

programa de computador cria formas tridimensionais a partir de uma folha de papel 

plana e o resultado aparece em propostas de roupas com formas geométricas e 

abstratas feitas de poliéster quimicamente reciclado, que reduz o consumo de 

energia e dióxido de carbono tornando-se um tecido ecologicamente correto. É a 

linha 132-5. O número 1 significa que se trata de uma única peça, o 3 se refere à 

terceira dimensão, o 2 à segunda dimensão, de onde foi extraída a forma, e o 5, 

separado por um hífen, lembra os poucos minutos a serem gastos para dar vida à 

estrutura, moldando-a sobre o corpo. Além das peças de vestuário um grupo de 

jovens designers, liderado por Miyake, que se dedica a explorar, desafiar e celebrar 

o infinito das possibilidades criativas, estendeu a nova tecnologia desenvolvida à 

criação de uma linha de luminárias em papel que poderá ser produzida em larga 

escala. Como pesquisador, liberto do circuito da moda desde 1999, esse grande 
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arquiteto da moda realiza-se plenamente ao trabalhar com experimentações. 

Rei Kawakubo causou impacto no círculo da moda apresentando roupas 

monocromáticas, rasgadas e soltas, nada convencionais no vestuário ocidental. 

Suas criações, assim como as dos demais designers japoneses que despontaram a 

partir dos anos 1970, pareciam estar em completa oposição à idéia que o mundo 

fazia de elegância e mesmo da beleza do corpo humano. Desde o início de sua 

carreira, o estilista nunca se prendeu a conceitos estandardizados, compondo, com 

linhas muito simples, formas altamente sofisticadas cujo espaço interior se 

conservava amplo e, apesar da construção inovadora, não perdiam o contato com 

as bases da arte japonesa, podendo ser lidas como quimonos ou origamis. Seus 

modelos obedecem a objetivos totalmente diferentes aos da moda tradicional do 

ocidente, mais preocupada em demarcar a anatomia do corpo. O corte singular de 

suas peças permite que as formas externas se modifiquem segundo os movimentos 

do usuário, criando silhuetas assimétricas e instáveis. No início da década de 80, 

tanto Kawakubo quanto Yamamoto apresentaram linhas que se caracterizaram pela 

ausência de cor e aspecto esfarrapado, criando um novo termo para descrever as 

propostas: o Boro Look, ou imagem desmantelada de mendigo. Os materiais 

empregados na confecção, que incluíam não só tecidos de alta tecnologia, mas 

também o feltro, o plástico, ou o papel, pareciam apenas dobrados e sobrepostos 

em torno da figura, com uma liberdade que fugia a qualquer regra da simetria. Ao 

contrário de criar uma segunda pele para o ser humano, construíam um espaço de 

habitação ao redor das suas formas, perdidas dentro dos contornos irregulares 

propostos. As inesperadas silhuetas criavam efeitos espaciais mais próximos da 

arquitetura do que das passarelas. No caso de Yamamoto, foram empregados na 

criação de uma saia e uma jaqueta até mesmo pedaços de madeira, parafusos e 

porcas, materiais que normalmente são utilizados em edificações, numa clara 

indicação de que o traje pode possuir uma existência própria na paisagem que o 

cerca. 

Watanabe usou tecidos em poliéster ou microfibra, leves e impermeáveis, 

para desenvolver suas coleções, concebendo formas que escondem os corpos em 

uma profusão de camadas de material quase etéreo. Suas visionárias estruturas 

remodelam os corpos envolvendo-os em arranjos que se concretizam em colméias 

de abelha, torceduras espiraladas, diminutas ampolas de plástico transparente 
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sobrepostas à padronagem do tecido, combinadas em radicais disposições plásticas 

que se remetem às novas concepções da arquitetura contemporânea. Como 

Kawakubo, Junya Watanabe expande as fronteiras naturais do corpo, explorando a 

impressão de densidade contraposta â extrema leveza dos vazios, que parecem 

flutuar em torno do suporte.  

Alicerces profundos   

Mas não foram somente os criadores japoneses que desafiaram as leis das 

proporções humanas reinventando os lugares dos corpos e rompendo os limites 

naturais de espaço. As propostas de releitura das formas corporais por meio da 

ousadia na concepção do vestuário, aproximando a moda das artes plásticas e da 

arquitetura, podem ser observadas em diversos momentos da história, embora 

tenham adquirido maior ênfase a partir do século XX.  Já no início desse período, 

numerosos artistas exploraram o poder provocativo das roupas, militando em favor 

de trajes que pudessem exprimir seus ideais de vida.  Como ensina Muller em sua 

obra Art & Mode (1999), a noção de obra de arte total favorece a aproximação entre a 

arte e a vida, a criação e a modernidade científica (Muller, 1999: 5). Josef Hoffmann, o 

principal representante da arquitetura moderna austríaca, criou jóias e roupas de 

acordo com seus projetos arquitetônicos. O objetivo principal da Secessão 

Vienense, fundada por volta de 1900, era dedicar-se basicamente à arquitetura e 

aos objetos decorativos, mas em 1905 foi constituído um departamento têxtil e, em 

1911, inaugurou-se outro, voltado para a moda, em cujas propostas figurava a 

criação de peças expressivas das linhas do movimento. Para atingir o objetivo de 

que o princípio artístico deveria impregnar todos os aspectos da vida cotidiana, o 

departamento têxtil tinha por função criar desenhos que fossem modernos, mas 

guardassem as características dos produtos artesanais, enquanto o departamento 

de moda buscava um tipo de indumentária inovadora.  Muitos integrantes das 

chamadas vanguardas européias expressaram-se, dentro de suas manifestações de 

arte, por meio de obras ligadas à moda. Gustav Klimt, o expoente de uma geração 

de artistas que contribuiria para formar a base do pensamento moderno, desenhou 

estampas para tecidos e os conhecidos vestidos soltos, ao mesmo tempo em que os 

futuristas italianos engajavam-se na arte-ação, celebrando o encontro entre a arte e 

a vida. O famoso manifesto “O Vestuário Masculino Futurista” lançava, em 1914, a 

idéia de que o vestuário deve reposicionar o indivíduo no espaço urbano, 
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favorecendo a comunicação entre os cidadãos (IBID: 6). Giacomo Balla, traduzindo em 

tecido os elementos de síntese de sua pintura, passeava em ternos feitos com 

retalhos de cores fortes e contrastantes, em par com surpreendentes gravatas de 

celulóide, plástico, papelão ou madeira, ornamentadas de lâmpadas que eram 

acionadas de acordo com as frases mais eletrizantes da conversação (IBID). 

Na década de 10, Mariano Fortuny já fazia incursões pelo estilo que os 

designers japoneses consagraram no final do século, lançando amplos casacos 

inspirados nos ostentosos trajes do teatro kabuki, ou nos quimonos orientais, 

estampados com desenhos florais ou outros tradicionais motivos da arte japonesa, 

como os brasões de estirpe e ideogramas. Os característicos plissados, que se 

repetiram contemporaneamente nas criações de Miyake, tornaram-se famosos em 

seus vestidos Delphos, que patenteou. Fortuny, artista muito versátil que 

demonstrava seu talento em vários campos, da pintura à indumentária, compunha 

esses vestidos em uma só peça destinada a mostrar a beleza natural do corpo 

feminino, em contraposição à sustentação artificial dos espartilhos. Eram feitos de 

seda finíssima mostrando um maravilhoso plissê e cada um deles tinha uma cor 

única, obtida com sucessivos banhos de tintura. Muito longos, às vezes contavam 

com uma cauda. Contas de cristal veneziano, marcando as costuras laterais e a 

linha das cavas, serviam para favorecer o caimento do traje e convertiam os Delphos 

em peças ornamentais exclusivas, que causaram uma revolução no vestuário 

feminino. Esse caráter de singularidade fazia deles, mais do que peças de roupa, 

obras de arte de um criador que não pertencia propriamente ao meio da moda, mas 

procurava expressar, por meio dessa pequena e inigualável participação nesse 

campo, o poderoso sentimento plástico que o guiava.  

Nas primeiras décadas do século passado, as estampas japonesas faziam 

um casamento perfeito com as formas da arte e arquitetura art déco, cada vez mais 

populares. O motivo seigaiha, que representa uma onda no mar no Japão e pode ser 

traduzido como uma escama de peixe no ocidente, foi frequentemente usado, 

predominantemente nos anos 20. O traçado geométrico das roupas enriquecidas por 

esses desenhos, geralmente executados em bordados e pedrarias, determinava 

silhuetas quase retas que logo se converteram em moda. Inspirados nos artigos de 

laca japoneses, designers desse período criaram objetos decorativos no material 

laqueado que foi um dos elementos mais importantes no estilo art déco. Logo os 
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tecidos passaram a imitar o efeito da laca e entrou em voga o lamé que a ela se 

assemelha em textura e brilho. Madeleine Vionnet, interessada nas pinturas e 

quimonos orientais, produziu vestidos de linha tubular com sobreposições que 

imitavam as dobras do traje japonês. As nervuras e pences, de que se utilizava com 

maestria, tinham efeito tanto estrutural quanto ornamental. No vestido de etiqueta 

“Madeleine Vionnet 28693”, analisado na obra “Moda: Una historia desde el siglo 

XVIII al siglo XX: tomo 2”, essas minuciosas nervuras onduladas executadas sobre 

crepe de seda verde parecem reproduzir os rastros paralelos feitos por ancinhos de 

madeira na areia dos jardins de pedra de Kyoto (Fukai, 2006: 404-405). A criadora dava 

tanta importância à autenticidade das obras que produzia, que costumava apor sua 

impressão digital sobre a etiqueta com seu nome no interior da roupa, para evitar 

cópias e falsificações (IBID). Além de mostrar grande interesse pela arte japonesa, 

Vionnet foi influenciada pelos novos estilos artísticos do início do século XX, como o 

cubismo e o futurismo, o que a levou a usar, em suas criações, formas geométricas, 

às vezes compostas por retalhos contrastantes de tecido dourado e prateado ou por 

bordados em fios de ouro copiando os desenhos egípcios, que adquiriram fama pela 

descoberta da tumba de Tutankhamon, em 1922, ou motivos inspirados na arte 

asteca.  

As Soeurs Callot também apresentaram vestidos bordados com motivos 

florais e ideogramas chineses, no estilo exótico que dominou o período. Poiret, o 

magnífico criador representante desse tempo, da mesma forma, deixou transparecer 

em suas propostas o gosto oriental predominante na época, construindo trajes que 

muito se assemelham aos modelos apresentados pelos estilistas japoneses de hoje, 

ao deixar espaços livres para a ocupação pelo corpo. Na verdade, copiando, 

adaptando o quimono que, na verdade, foi assimilado pelo vestuário ocidental, 

explorou mangas alargadas, ou mesmo a ausência delas cortadas em separado, 

deixando as linhas dos ombros prolongarem-se até os pulsos para, desse ponto, 

dirigirem diretamente aos quadris, completando o efeito com saias tubulares e se 

motivos decorativos em ondas, flores de lótus, crisântemos e os efeitos de laqueado. 

A casa Liberty & Co, conhecida no período como o centro do japonismo e dos 

subseqüentes estilos de artes decorativas, oferecia criações em tecidos de seda 

jacquard em lamé de prata assim como brocados dourados com motivos de 

paisagens ou florais, muito utilizados por Poiret em modelos que recebiam nomes 
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sugestivos, como o “casaco mandarin”, feito em sarja de lã negra com estampas de 

crisântemos, tema que se converteu em um dos mais prestigiados pelo gosto art 

déco, pássaros e ondas bordadas em tons de prata de vermelho. O objetivo de 

Poiret parecia ser o de harmonizar arte e moda, mantendo contato com jovens 

artistas, entre os quais se destacava Raul Dufy, a quem dispensava um generoso 

patrocínio. Mas Elsa Schiaparelli parece ter sido a estilista de moda que mais 

trabalhou diretamente com artistas. Nos anos 30 recebeu influência do dadaísmo e 

do surrealismo e aliou-se a Salvador Dali na produção de roupas e acessórios. 

Desenhos de Dali ou Cocteau apareciam estampados ou bordados em suas 

criações, trabalhava com materiais experimentais como o vinil ou o celofane, e 

incentivava os desenhistas a empregarem objetos do dia-a-dia como tema principal, 

levando esses objetos ao mundo da alta-costura.  

Na década de 1940, Lucio Fontana anuncia que a arte só poderia evoluir a 

partir de novos materiais plásticos e da luz. Lacera suas telas e propõe roupas em 

parceria com Bruna Bini dentro do mesmo princípio, representando, segundo afirma 

Celant, uma fronteira entre o exterior e o interior, entre o tecido e a pele, entre o 

vestuário e a nudez ((Muller, 1999: 11). Desde então, a moda mais visivelmente se inspirou 

nos estilos artísticos. Pierre Cardin apresentou uma coleção orientada para o futuro, 

que, na época, antevia uma possível interação planetária. Suas peças geométricas e 

funcionais remetiam-se a arquitetura arrojada de Frank Lloyd Wright e Le Corbusier, 

e pareciam celebrar as conquistas do espaço sideral. Nos anos 60, Balenciaga, 

avançando-se à sua época, começa a empregar formas futurísticas e materiais 

sintéticos que mais tarde foram aceitos pelo grande público, recobrindo a superfície 

dos tecidos com plaquetas de plástico que lembravam a recente invenção dos 

transistores e se adaptavam a um momento em que a alta tecnologia divisava as 

fascinantes possibilidades dos equipamentos eletrônicos. 

Em 1966, Paco Rabanne escandalizou os conservadores usando, na 

produção de trajes, materiais que se distanciavam dos tecidos, como o plástico ou o 

aço e concebendo cotas de malha feitas em alumínio, material muito popular entre 

os arquitetos das primeiras décadas do século, para revestir as mulheres com 

modernas com armaduras e provocar um impactante contraste com a pele que lhes 

servia de suporte. Na mesma época, Yves Saint Laurent cria seus vestidos 

“Mondrian” enquanto, em contrapartida, vários artistas plásticos se apropriam das 
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imagens da moda para a realização de seus trabalhos. Martial Raysse, que expôs 

em Nice na companhia de Saint Laurent, proclama: a arte atual é uma fusão no 

espaço. Os ‘Prisunic’ são os museus da arte moderna (IBID: 12). Também Christo, ao 

empacotar seus objetos, veste os monumentos com um novo traje que os 

transforma. Foi Andy Warhol, entretanto, que realizou a primeira mixagem completa 

entre os gêneros de expressão, organizando a inauguração da butique 

Paraphernalia. Concebida nos moldes de uma galeria de arte, ali eram apresentadas 

roupas de plástico, metal, ou papel, em paralelo com os modelos dos melhores 

representantes da moda inglesa, como a famosa Mary Quant. André Courrèges, 

discípulo de Le Corbusier, arquiteto que também influenciara as coleções de Chanel, 

busca uma simbiose perfeita entre a forma e a matéria. Revivendo sua formação 

como engenheiro civil, começa a utilizar materiais como o vinil e o verniz em suas 

criações de inspiração marcadamente geométrica. 

Último olhar sobre lugares em construção 

Contemporaneamente, como ressalta Quinn, o desenvolvimento de novos 

materiais têxteis, a exemplo do PVC, teflon ou fibras de vidro, sem os quais seria 

impossível concretizar a conquista do espaço sideral, levou os criadores de moda a 

novas viagens para exploração de formas e efeitos em suas propostas. A 

diversidade de ferramentas e processos necessários para trabalhar esses materiais, 

anteriormente impensáveis para o revestimento do corpo, contribuiu para a 

aceitação de uma nova estética que coloca em evidência a apropriação dos 

princípios da arquitetura por determinados estilistas. Alexander McQueen, entre 

eles, incluiu em algumas de suas coleções instigantes materiais, como tecidos 

salpicados de aço para criar roupas que, embora fluidas, projetavam a impressão de 

serem metálicas, transformando os corpos em superfícies refletoras (Quinn, 2003: 208). O 

artifício empregado possibilitava a devolução da imagem ao olhar do espectador, da 

mesma forma que os planos de vidros, cada vez mais empregados na arquitetura 

dos edifícios hodiernos, criam ilusões aos olhos dos transeuntes que ali encontram 

inesperados reflexos. As conexões entre os trabalhos de artistas, arquitetos e 

estilistas são inúmeras, no que diz respeito a pesquisas temáticas, escolha de 

materiais, estudo de elementos que dizem respeito a formas, estruturas, volumes, 

texturas, cores ou jogos de luz e sombra. Hussein Chalayan destaca-se nesse 

terreno, usando princípios notadamente arquitetônicos para desenvolver roupas que 
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mais se aproximam de construções vestíveis do que da moda convencional. Painéis 

moldados compõem estruturas que mantém suas formas em completa 

independência do corpo que as sustenta. No entendimento de Quinn, o Remote 

Control Dress é um ícone da moda tecnológica (Quinn, 2003:131).  Segundo analisa, a 

coleção não foi desenhada especificamente para explorar a relação entre a 

tecnologia e o corpo, mas para examinar como as formas das roupas podem evoluir 

ao redor dele num relacionamento espacial com seu entorno, alterando alguma 

coisa nesse espaço e interagindo com outros seres humanos (IBID: 130). A proposta, 

que se situa entre a escultura e a arquitetura, encaixa a pessoa que a veste em uma 

rígida estrutura de resina, ao mesmo tempo em que algumas lâminas móveis podem 

se deslocar para permitir seus movimentos.  Dentro do traje, que pode ser visto 

como um objeto externo e independente do suporte que recobre, as formas 

permanecem nuas. Os designs de Chalayan trabalham a dualidade entre o 

encobrimento e a exposição total do corpo, como se tornou óbvio em sua coleção 

Chadors, de 1997, na qual algumas modelos apareciam literalmente despidas a 

partir do pescoço, cintura ou quadris, envolvidas apenas em máscaras ou capuzes 

negros de comprimento variável que se remetiam à tradicional veste islâmica. Em 

2000, a coleção de outono-inverno do estilista cipriota, After Words, apresentou 

cinco peças reproduzindo móveis do estilo 1950, que se transformavam em vestidos 

e saias. As cadeiras funcionavam simultaneamente como assentos e roupas, 

enquanto uma mesa redonda podia ser convertida em uma saia, pela simples 

remoção de um disco central e o deslocamento de segmentos circulares 

concêntricos, que passavam a cair em torno das pernas desde a cintura. Mas 

Chalayan não trabalha somente materiais rígidos, que obviamente se remetem a 

objetos e construções, como também os flexíveis e elásticos, como a lycra e o tactel. 

Assim, cria modelos que podem ser expandidos e moldados pelas curvas do corpo, 

ressaltando sua sinuosidade, ou esculpe sobre densos franzidos em tule, que 

lembram as ondas e torceduras de Watanabe, formas geométricas que removem os 

pontos de referência anatômicos. Essa proposta transforma a criação, acima de 

tudo, em um estudo de volumes e vazios que parecem se distanciar da pele, para 

mantê-la sempre desnuda dentro do abrigo que a recobre. 

Como demonstra Quinn, nada é mais tangível na análise do espaço 

hodierno que o ilusório vazio (Quinn, 2003: 76). Essa presença da ausência espalha-se 
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pelas artes, pela arquitetura e pela moda, cujos designers embrenham-se por 

sedutoras e enigmáticas soluções para representar esse nada imenso. Enquanto a 

arquitetura escolhe formas que parecem flutuar acima das pessoas, multiplicando, 

inclusive, o uso de estruturas infláveis para construir pavilhões temporários, surgem 

na moda trabalhos como os do designer polonês Arkadius que emprega técnicas 

semelhantes ao desenho arquitetônico para construir roupas com estruturas 

flutuantes, alterando as formas naturais do corpo.  

No Brasil, Jum Nakao trabalhou um conceito semelhante em sua mostra 

Costura do Invisível que causou um grande impacto. O desfile de papel apresentado 

pelo estilista em 2004, recriando a proposta de Rei Kawakubo para a coleção 

primavera/verão de 1992, inspirada nos vestidos japoneses de papel do período 

Kamakura e do período Edo, trouxe roupas intensamente elaboradas, cuja 

fragilidade destinava-se a criar tensão em torno de sua possível efemeridade. Os 

contornos ultrapassavam e contrariavam os sinuosos limites humanos que eram, ao 

contrário, revelados pelas transparências dos trajes e destacados pela malha negra, 

elástica e colante, que recobria internamente os corpos das modelos. No momento 

em que a coleção foi rasgada diante dos olhos atônitos dos espectadores, 

celebrando a metáfora da desconstrução, ficou patente o desconforto e o desgosto 

sentido pela platéia. Restaram na passarela somente os corpos, deixando a 

sensação de que era necessário reinventar seu indumento. As modelos não 

estavam nuas: continuavam vestindo os collants negros. Mas não mais existiam as 

simbólicas vestes que modificavam tão belamente suas formas naturais e, somando-

se a elas, demarcavam os lugares desses corpos no espaço.  
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