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“Agora vemos em espelho
e de maneira confusa,
mas, depois, veremos face a face.”
(I Carta de Paulo à comunidade de Corinto, capítulo 13, versículo 12)

RESUMO
Projeto experimental em coleção de moda conceitual unissex a partir de uma leitura do espelho enquanto
metáfora da identidade do indivíduo que nele se vê refletido. A morfologia da camiseta branca e os interiores
do paletó motivaram a formatação das peças, projetadas a partir da idéia de vestir-se de modo reflexivo.
Palavras chave: Moda; espelho; vestir-se

RÉSUMÉ
Projet expérimental en collection de mode conceptuelle unisexe d'après la lecture du mirroir comme
métaphore de l'identité de l'individu qui s'y voit réfléchi. La morphofologie du T-shirt blanc et les intérieurs du
costume ont motivé le design des pièces projetées à partir de l'idée de s'habiller de façon réfléchie.
Mots-clés: Mode; mirroir; se habiller
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INTRODUÇÃO

A alegoria do espelho, “enquanto superfície que reflete” (CHEVALIER, GREERBRANT, 1998), percebida como
encruzilhada simbólica e visual (no que diz respeito às qualidades formais espaço-temporais) tornar-se-á a pedra
angular das reflexões que traspassaram a produção material e imagética quistas para este projeto de coleção em
Estilismo. O sentido das imagens formadas a partir dos fenômenos ópticos, ocorridos via superfícies e suportes
refletores, motiva aqui a observação do caráter representativo percebido em tais ocorrências (as reflexões de
imagens). Surgem, portanto, alguns entraves como a questão da natureza dimensional das superfícies espelhadas,
que hora permitem uma consciência abstrata da realidade física tridimensional refletida bidimensionalmente e
hora, no entanto, produzem imagens invertidas, senão deformadas (dependendo da qualidade da superfície
refletora que pode vir a ser plana, côncava, convexa) que produzem espaços dialéticos. Daí, o ser e uma realidade
percebem-se:
O espelho aparece porque sou vidente-visível, porque há uma reflexividade do sensível, que ele traduz e duplica. Por
ele, meu exterior se completa, tudo o que tenho de mais secreto passa por esse rosto, por esse plano fechado que meu
reflexo na água já me fazia sentir (PONTY, 1960, p.24).

De tais percepções surgem, qual reflexos, oposições como realidade versus ilusão, multiplicação e
unicidade, reprodutibilidade e autenticidade, cópia e matriz, real e virtual. O espelho, superfície permeada por
vacuidade simbólica, torna-se canal de exercício ao olhar, às imagens, ao relacionamento do ser no mundo, diante
de seu devir, com a realidade percebida.
Diante da contemporaneidade, entendendo-se como contemporâneo “aquele que recebe em pleno rosto o
facho das trevas que provém do seu tempo” (AGAMBEN, 2010, p.64) permeada pela estratégia do vazio
(LIPOVETSKY,1983, p.47) e pelas questões relacionadas à reprodutibilidade (BEJAMIN), a experiência e o trato do
espelho, em Moda, tornam-se fulcrais no que diz respeito aos processos de construção da identidade humana.
Identidade esta marcada pelos entrelaçamentos do visível e invisível (PONTY, 1959, p.127) em decorrência dos
procedimentos de construção e formatação de linguagem visual decorrentes da proposição de imagem de moda
em projeto de coleção em Estilismo. Sublima-se o sentido de não mais um ser que é tornado suporte ao vestuário,
mas fundador do ato reflexivo de vestir-se. O ser não mais veste algo ou é vestido por algo: veste-se. O sentido e
materialidade do espelho, refletor/revelador e multiplicador, tornam-se, neste quadro, ferramentas para a
abordagem do problema das peças de vestuário serializadas, a serem condensadas sob o ícone da camiseta
branca, face às questões da construção das peças sob medida, abordadas sob afinidade com as estruturas internas
do paletó (espécies formais estas tratadas, por vezes, com indiferença que será, certamente, neste projeto,
suplantada).

“O estilo poderia se tornar uma prisão, uma sala de espelhos, onde você só consegue se espelhar e se
imitar” (WENDERS, 1989), mas será, por meio da construção do projeto de coleção em segmento de Moda Unissex
de definição conceitual, ferramenta de tomada de consciência da autonomia do vestir-se. Pretende-se, por meio
da designação de uma atmosfera poético-visual, a criação de imagem de moda possível pela construção de peças
de vestuário e acessórios cuja abordagem se dará pela leitura da experiência do espelho traduzida formalmente e
de modo expressivo por meio dos elementos próprios da gramática da construção do vestuário. Pretende-se, pela
construção de peças de vestuário, objetos materiais vestíveis, acessórios, adornos, proposta de beleza (penteados
e maquiagem), propor uma imagem de moda a ser apresentada sob forma de desfile, e documentado por projeto
bidimensional, que expresse visualmente as impressões sobre as dificuldades, próprias da atualidade histórica e
cultural na qual este trabalho está inserido, de tornar forma, pelo ato de vestir-se, o reflexo de uma identidade
desenhada pela experiência histórica e sensível para além de um indivíduo pré-fabricado, ensimesmado e sozinho
:
O sujeito da modernidade agoniza, estertora, e certamente recorre a estratagemas que o reabilite. Um deles, bem
recorrente, passa pelo poder de sedução do espelho. Freqüentemente somos sugados para dentro dele. E o que
estaria sinalizando esse gesto? A inscrição de um rosto único e sólido, impenetrável, inalterável. Petrificamos numa
forma, fascinados por essa tração centrípeta. Mas também poderíamos descolar dele, nos estranhar, nos inquietar,
dar passagem a outras configurações de nós mesmos, desmanchar as referências dominantes com as quais
convivemos, fazer circular outras idéias. Podemos construir outros sentidos, outras formas de nos enxergar e enxergar
o mundo. Mas é preciso arriscar-se nessa aventura, sem cálculos exatos, nem certezas prévias, sem garantias de final
feliz. (PRECIOSA, 2005, p.37)

Objetiva-se expressar, por meio da articulação criadora dos elementos formais do vestuário, a tomada de
consciência da necessidade de “vestir uma realidade” (WENDERS, 1989) problematizada pela vacuidade que
assola a produção em massa da cultura de moda contemporânea (LASCH, 1986, p. 18) relacionando as questões
da identidade, enviesada pela potência expressiva da Moda, à metáfora do espelho. Isto porque “a moda é capaz
de expressar os interesses subjacentes que circulam na cultura, e, como tal, é um meio para chegar a verdades
desagradáveis sobre o mundo” (EVANS, 2003, p.19 abup SVENDSEN, 2010, p.184) e pode ser percebida como
coloca Cristiane Mesquita :
A moda compõe-se e é composta no “espírito do tempo” de determinada sociedade. Cada época tece seus fios de
determinada forma e os “desenhos do rosto e do corpo do mundo” se desfazem e se refazem incessantemente. E é
principalmente sobre a pele, “uma subjetividade que ganhou o lugar privilegiado de estar ao mesmo tempo no corpo
e no mundo” (SANT'ANNA, 1995), que se apresenta a forma comumente chamada de indivíduo, sujeito ou mesmo de
“eu” ou de “você””. (MESQUITA, 2004, p.15)

Trata-se de um trabalho cuja contribuição à Moda se dá, por objetivo, por meio da proposição de uma
imagem de moda, conseguida a partir da articulação de projeto de coleção composta por meio de roupas e
acessórios. O sentido físico do dos espelhos e das superfícies que refletem torna-se ferramenta poética e
simbólica, isto é, suporte, para abordagem da identidade do indivíduo que se veste. Sujeito este que não é
mais mera peça do “mundo das mercadorias” (LASCH, 1986), mas que percebe “os elementos do vestuário e
a Moda como agenciadores na constituição de identidade(s), como fatores de subjetivação” (MESQUITA,
2004). Pelo discurso visual sustentado pela imagem, traduzida pelos elementos de construção do vestuário,
discursa-se sobre o ser que se veste, que funda o sentido do fazer das roupas. Deste modo, espelho e roupas
são territórios de passagem do indivíduo que se constrói ao longo de sua história e se afasta dos simulacros
presentes no contexto da “cultura mundo” apontada por Lipovetsky e Serroy:

É nesse estado de solidão e de miséria subjetiva que fundamenta, em parte, a escala consumista, que permite à
pessoa oferecer a si mesma pequenas felicidades como compensação pela falta de amor, de laços ou de
reconhecimento. Quanto mais os laços sociais e interindividuais se tornam frágeis ou frustrantes, mais triunfa o
consumismo como refúgio, evasão, pequena “aventura” remediando a solidão e as dúvidas sobre si próprio.
(LIPOVETSKY, SERROY, 2001, p. 56)

Atravessa-se o espelho: a narrativa construída ao longo deste projeto de coleção pretende poder criar uma
nova possibilidade ao indivíduo que aparece encerrado em uma cela pessoal, liberto, pelo vestir-se, “das
manifestações de uma cultura tendencialmente narcísica” (LIPOVETSKY, SERROY, 2001)
O desenvolvimento dos elementos que comporão a coleção se dará a partir de uma experiência do visível
(BERGER, 1987, p. 14), posto também que “todas as imagens corporizam um modo de ver” (BERGER, 1987, p.14).
O projeto de coleção, portanto, configura-se como interpretação visual “aberta” (ECO, 1976) das questões
abordadas pelo discurso verbal, isto é, por meio das palavras, que aqui se faz. Este discurso, ou relato, certamente,
não contem per se as operações visuais efetuadas ao longo do projeto visual, metodológico, da coleção e das
imagens de moda propostas, mas as contempla.
Somente quando nos contemplamos no espelho da imagem que temos do mundo é que nos vemos de corpo inteiro.
Só aparecemos na imagem que criamos. Só aparecemos em plena luz e nos vemos inteiros e completos em nosso ato
criativo (JUNG, 2000, p. 157 apud LIMA, 2014, p. 21)

A fim de experimentar um processo que reflita os sentidos advindos da leitura visual do espelho, metáfora
possível da identidade, pretende-se vivenciar procedimentos plásticos bidimensionais a serem executadas em
técnicas mistas e suportadas pelo caderno de processos, bem como a realização de exercícios em modelagem
tridimensional aplicada à linguagem do vestuário. Tais procedimentos motivam a produção visual e as
descobertas de sentidos figurativos a abastecer o traçado do projeto de coleção, de modo imagético e conceitual,
sobre o qual este trabalho discursivo se desenha.
Incluído num contexto histórico de moda, este trabalho pode ser posto em diálogo com as produções visuais
e técnicas de vestuário elaboradas por estilistas como o belga Martin Margiela, Iris van Herpen, Rick Owens, os
japoneses Rei Kawakubo e Yohji Yamamoto, e as apresentações de Hussein Chalayan (este apresentou coleções
em 1998 e 1999 pelas quais construiu narrativas visuais, por meio das propostas de vestuário e apresentação de
atmosfera espacial onde se deu o desfile, que traziam características visuais como reflexões, espelhamentos e
materialidade das superfícies refletoras). Surgem como referência os trabalhos de artistas como Andrei Tarkovski
(filme Espelho, de 1975), Jean Cocteau (O sangue de um poeta, filmado em 1930), Anish Kapoor, Robert Morris,
Michelangelo Pistoletto e Bohyun Yoon
A descrição dos dispositivos adotados à formação do projeto de coleção se faz presentes em Diante do
espelho: contato, submersão, permanência, reaparecimento capítulo medular que atende aos pulsos
metodológicos que alicerçam o trabalho. A descrição concreta, as citações sucintas das qualidades ópticas, bem
como o traçado breve da representação do espelho e sua presença na história da história da arte serão incluídas
no primeiro capítulo intitulado Espelhos: figura-forma. A experiência do espelho e algumas de suas leituras
possíveis que foram elencadas em vista da construção da narrativa visual da coleção serão expostas no segundo
capítulo, Presença de uma ausência: experiência sensível do espelho. Na terceira parte do corpo do texto,

designada Vestir-se, modo reflexivo, serão relacionados os aspectos de identidade em moda, evidenciados pela
materialidade das peças paletó e camiseta, com a experiência do indivíduo que se olha no espelho no contexto
contemporâneo. Neste território, serão traçadas as coordenadas que permitem localizar este trabalho no contexto
da moda contemporânea pelo qual este trabalho transita. Em Diante do espelho: contato, submersão,
permanência, reaparecimento, os procedimentos metodológicos revelar-se-ão por meio de sua apresentação e
construção de sentido de modo a tecer a narrativa visual desenhada ao longo do processo projetivo da coleção
experimental. O trabalho será arrematado pelas considerações finais, expostas em Vestir uma realidade, de
maneira a revelar alguma leitura das impressões construídas a partir da experiência do projeto, posto em diálogo,
qual janela, com o contexto cultural no qual se insere.

1. ESPELHOS: figura-forma

As superfícies que refletem estão presentes nos ambientes habitados pelos seres humanos: na natureza, na
urbanidade, nos lares e nas plataformas digitais. É possível que, por meio de imagens refletidas, o ser que nestas
se olha e se vê refletido construa alguma imagem de si mesmo: é por meio da imagem refletida que o sujeito
vidente-visível (PONTY, 1960, p.24) experimenta sua auto-imagem em uma das tantas possibilidades pelas quais
pode conhecer-se pelo sentido da visão imagens de si.
Os espelhos povoam os sonhos e a imaginação do ser humano. Do maravilhoso espanto que um homem primitivo
sente ao ver seu rosto refletido às narrativas fantásticas de Alice através do espelho, essas mágicas superfícies
refletoras sempre estiveram presentes em nosso imaginário.
(...)
Jurgis Baltrusaitis, em seu magistral estudo sobre os espelhos, afirma que “os espelhos estão por toda parte: há
espelho na lua, há espelho em uma gota de chuva, nas nuvens e até mesmo no ar” (LEÃO,2002 , p.86)

Convém apresentar os sentidos denotativos de certas palavras que motivaram estes escritos e que neles são
usuais, tais quais os discursos verbais que acompanharam o desenvolvimento do projeto visual, como espelho,
reflexo e reflexão.
re.fle.xão (cs) sf. 1. Ato ou efeito de refletir(-se). 2. Análise mental sobre si mesmo; auto-exame. 3. Ponderação,
observação. 4. Fís. Modificação da direção de propagação de uma onda que incide sobre uma interface entre dois
meios e retorna para o meio inicial (FERREIRA, 2010, p. 691)
es.pe.lho sm. 1. Opt. Superfície refletora de raios luminosos. 2. Objeto que serve para refletir imagens. 3. Fig. Modelo,
exemplo. 4. Eng. Elétr. Tampa de derivação de condutor elétrico, ou de caixa para interruptor ou tomada. (FERREIRA,
2010, p. 370)
re.fle.xo (cs) adj. 1. Que se volta sobre si mesmo; que tem a si mesmo como objeto de ação ou de observação. sm . 2.
Luz refletida, ou o efeito dela. 3. Fisiol. Reação involuntária motora ou secretora, desencadeada pelo sistema nervoso,
em conseqüência de estímulos captados. (FERREIRA, 2010, p. 691)

A observação do sentido físico da reflexão também se faz necessária, uma vez que há reflexão física nas
superfícies espelhadas posto que há luz, que há ocorrência de fenômenos físicos examinados pela Óptica
Geométrica, ciência que investiga a gênese e a propagação da luz.
Reflexão é o fenômeno óptico que ocorre quando a luz incide numa fronteira separadora de dois meios ópticos e
retorna ao meio de onde veio.
A reflexão pode ser de dois tipos:
a)

reflexão perfeita: quando raios paralelos incidem em uma superfície e refletem-se, continuando paralelos entre
si, como ocorre quando a luz incide em superfícies metálicas polidas;

b)

reflexão difusa: quando raios paralelos incidem em uma superfície e refletem-se em todas as direções, como
ocorre quando a luz incide em superfícies irregulares como o papel, a parede etc. (ANJOS, 2005, p. 227)

Por se tratar de uma abordagem que relaciona (poeticamente e por meio do exercício de uma coleção de
Estilismo em Moda) o espelho, objeto físico que reflete, à identidade do ser (e da realidade) que nele se vê
refletido, tomou-se como objeto de discussão o espelho plano que, numa descrição física, “é toda superfície plana
que permite a reflexão perfeita da luz” (ANJOS, 2005, p. 228), ou seja, o espelho plano tratado como plano que
pode permitir uma visualização dita perfeita da imagem daquele que em face dele se coloca.

Sobre a natureza da imagem física que se forma nos espelhos planos, Anjos coloca os escritos seguintes.
Devido à simetria entre o objeto e a imagem em relação a um espelho plano, podemos verificar que a imagem de um
objeto real conjugada pelo espelho apresenta as seguintes características:
a)
é enantiomorfa, isto é, tem a mesma forma e dimensões do objeto, porém não é superponível a ele;
b)
é direta, pois a imagem não fica de cabeça para baixo;
c)
é virtual, porque a imagem forma-se atrás do espelho;
d)
é do mesmo tamanho do objeto. (ANJOS, 2005, p.229)

É provável que o sentido de espelho, superfície que reflete, tenha sido descoberto pelos homens por meio
da observação dos reflexos que se formavam nas configurações próprias da natureza, como na superfície da água
e nos cristais e nas rochas vulcânicas (como a obsidiana negra). Nas civilizações ocidentais antigas de Grécia e
Roma, os espelhos eram discos de metal com superfícies extremamente polidas (LEÃO, 2002, p. 89). Por conta do
contato dos povos do continente europeu com as culturas orientais, os espelhos de vidro se tornam mais comuns
na Europa durante o fim da Idade Média.
Na Europa do século XII, pequenos espelhos eram confeccionados em placas circulares de metal polidas
esmeradamente, para melhor refletirem as imagens (HOCNEY,2001). Esses “espelhos de bolso ou de mão” eram
acomodados em estojos de madeira decorados e faziam parte dos acessórios de toalete das damas da elite, também
eram presos por meio de finos cordões ao cós dos vestidos das mulheres, tornando-se objetos portáteis indispensáveis
à vaidade feminina. Segundo David Hocney, no fim da Idade Média surgiram espelhos fabricados de vídeo, cujo dorso
das lâminas recebia finas camadas de aço, prata ou chumbo. De acordo com registros do ano de 1250, o último metal
era o mais eficiente para o reflexo das imagens” (SANTOS, 2011, p. 01)

A cidade de Veneza, por seu caráter de entreposto comercial, à época do século XVI, tornou-se um dos
principais centros produtores desse tipo de objeto. LEÂO (2002, p.89) pontua que diversos materiais foram
utilizados na fabricação de espelhos: “inicialmente o mercúrio, em seguida a prata, e mais recentemente o
alumínio. Este último, devido à sua capacidade antioxidante, é fundamental no desenvolvimento de periscópios
submarinos”.
Dentre as diversas culturas humanas o espelho (objeto) e o que é por ele refletido ganham diversos sentidos
simbólicos, espirituais, teológicos e metafísicos.
Speculum (espelho) deu o nome à especulação: originalmente, especular era observar o céu e os movimentos
relativos das estrelas, com o auxílio de um espelho. Sidus (estrela) deu igualmente consideração, que significa
etmologicamente olhar o conjunto de estrelas. Essas duas palavras abstratas que hoje designam operações
altamente intelectuais, enraízam-se no estudo dos astros refletidos em espelhos. Vem daí que o espelho, enquanto
superfície que reflete, seja o suporte de um simbolismo extremamente rico dentro da ordem do conhecimento.
O que reflete o espelho? A verdade, a sinceridade, o conteúdo do coração e da consciência: Como o Sol, como a Lua,
como a água, como o ouro, lê-se em um espelho do museu chinês de Hanói, seja claro e brilhante e reflita aquilo que
existe dentro do seu coração. (CHEVALIER, GREERBRANT, 1998, p. 393)

Geralmente entendido como metáfora ou oráculo da revelação ou descoberta de alguma verdade ou de
algo a ser descoberto, ou quando ensina sobre a sabedoria do segredo supremo do budismo tibetano “a saber
que o mundo das formas que nele se reflete não é senão um aspecto da shynyata, o vácuo” (CHEVALIER,
GREERBRANT, 1998, p. 398), o espelho pode ser entendido, simbolicamente, como canal de comunicação com o
divino ou o sobrenatural. A cultura judaico-cristã, por exemplo, utiliza a alegoria do espelho para relacionar o ser
criado por Deus com seu próprio criador, sendo aquele criado à imagem e semelhança deste.
Esses reflexos da Inteligência ou da Palavra celestes fazem surgir o espelho como símbolo da manifestação que reflete
a inteligência criativa. É também do Intelecto divino que reflete a manifestação, criando-a como tal à sua imagem.
Essa revelação da Identidade e da Diferença no espelho é a origem da queda de Lúcifer. De uma maneira mais geral,
ela é o ponto de chegada da mais elevada experiência espiritual. (CHEVALIER, GREERBRANT, 1998, p. 394)

Chevalier e Greenbrandt colocam, inclusive, a analogia estabelecida entre o espelho e a própria alma
humana no estabelecimento do sentido da construção da verdade, da transparência e da sinceridade, presente no
pensamento de Platão, de Plotino, de Santo Atanásio, de Gregório de Nissa e em outras culturas.
O espelho não tem como única função refletir uma imagem; tornando-se a alma um espelho perfeito, ela participa da
imagem e, através dessa participação, passa por uma transformação. Existe, portanto, uma configuração entre o
sujeito contemplado e o espelho que o contempla. A alma termina por participar da própria beleza à qual ela se abre.
Sob aspectos muito diversos, o espelho é um tema privilegiado da filosofia e da mística muçulmanas inspiradas no
neoplatonismo. Já foi dito do espelho que ele constituía o próprio símbolo do simbolismo (MICS). (CHEVALIER,
GREERBRANT, 1998, p. 396)

O sentido simbólico do espelho como produtor de simulacros também se faz presente no conjunto de idéia
de certas vertentes culturais:
O reflexo da luz, ou da realidade, certamente não transforma a natureza, mas comporta um certo aspecto de ilusão (a
tomada da Luz na água), de mentira em relação ao princípio. Existe identidade dentro da diferença. Dizem os textos
hindus: A luz se reflete na água, mas na realidade não a penetra; assim faz a luz de Xiva. Assim, a especulação não é
senão um conhecimento indireto, lunar. Além disso, o espelho dá uma imagem invertida da realidade: Aquilo que
está no alto é como aquilo que está embaixo, diz a Tábua de Esmeralda hermética, mas em sentido Inverso. A
manifestação é o reflexo invertido do princípio (...). O símbolo do raio de Narciso se refletindo a superfície das águas é
o signo cosmogônico da manifestação: é Anusha agindo sobre Pakriti passiva, o Céu vertical sobre a terra horizontal.
Entretanto, essa passividade que reflete as coisas sem por elas ser afetada é, na China, o símbolo da não atividade do
Sábio. (CHEVALIER, GREERBRANT, 1998, p. 395)

Nestes sentidos, algumas questões motivam a produção das peças de vestuário, o projeto de acessórios e a
proposição de uma imagem de moda, como: o que se vê no espelho, isto é, as imagens refletidas (e também as
representações imagéticas do próprio indivíduo por ele mesmo e pelos outros realizadas, o que acontece na
fotografias, por exemplo), representa em plenitude a identidade do ser refletido? Considera- se, neste projeto,
que a imagem do indivíduo refletida pelo espelho não significa totalmente a própria imagem da identidade deste
sujeito vidente-visível, trata-se de uma representação, sendo o indivíduo ele mesmo e a imagem refletida nos
espelhos, produto dos fenômenos ópticos inerentes à natureza das superfícies refletoras. No entanto, não se
descarta o auxílio das imagens refletidas à elaboração de imagens que o indivíduo pode manifestar, por exemplo,
por meio da composição de sua indumentária e da maneira como se relaciona com seu corpo.
O espelho mostrou a cada pessoa como ela parece a outras pessoas. Antes da generalizada produção de espelhos,
que se deu mais ou menos no Renascimento, os seres humanos podiam ver-se espelhados em lagos e superfícies
metálicas. Mas só com a instalação de espelhos na vida diária o ver-se de fora tornou-se um hábito diário. Isso
coincidiu com o advento de fenômenos como modos à mesa e estilos de roupa, e tornou possível a moderna versão da
autoconsciência - isto é, passamos a ver mais pelos olhos dos outros do que apenas de dentro ou pelos olhos de Deus.
Assim, a consciência, como a conhecemos, exige uma tarefa mental bem avançada: é o reconhecimento da pessoa
sentida 'lá fora, no espelho' como a pessoa simultaneamente sentida de dentro; a compreensão de que a pessoa lá
fora no espelho é controlada por mim, aqui dentro. Muitos constrangimentos da vida moderna surgiram da tendência
a considerar que a nossa imagem no espelho é mais real do que aquela vista de dentro. A invenção do espelho está
intimamente relacionada à invenção do moderno ego humano.
(NORRENTRANDERS, 2000, apud IM, s/d)

figura 16 - Narciso, de Caravaggio, 1598-99

No entanto, nota-se um comportamento próprio da contemporaneidade, citado por Rosane Preciosa
(2005, p.37), sob o qual “o sujeito da modernidade agoniza, estertora, e certamente recorre a estratagemas que o
reabilite. Um deles, bem recorrente, passa pelo poder de sedução do espelho. Freqüentemente somos sugados
para dentro dele”. Embora haja essa sedução pela imagem produzida pelos espelhos e pelas superfícies que
refletem, Yun Jung Im pontua:
Acontece que a busca pelo auto-conhecimento, a metalinguagem, transformou-se numa força centrípeta, narcísica,
que nos suga para dentro do lago. E caímos nele.
A questão toda, como o próprio Tor Norrentranders coloca, é que a imagem no espelho não sou eu. Em termos
semióticos, diremos que aquela imagem é um signo, um signo do eu, um duplo de mim.
Eu aqui sou o objeto, a realidade, e a imagem lá no espelho é um duplo, uma representação do eu real, à minha
imagem e semelhança. Entretanto, parece que o destino de muitas criaturas à imagem e semelhança do criador é
gerar vida própria, tornando-se, eventualmente, melhores do que o "original" (IM, s/d)

Acontece algo parecido com o que escreve Calvino (2003, p.23), em ‘’As cidades invisíveis’’, na ocasião das
cidades imaginárias, espelhadas, que fazem parte da narrativa: “Às vezes o espelho aumenta o valor das coisas,
às vezes anula. Nem tudo o que parece valer acima do espelho resiste a si mesmo acima do espelho”. Assim
parece haver uma ida para além do espelho, no sentido para além das formas de auto-imagem do indivíduo
replicado; enxerga-se uma miragem de si mesmo.
Os replicantes são mais um simulacro da pós-modernidade, isto é, reprodução tecnológica do real, e os simulacros,
via de regra, superam a realidade. A foto pode ser sempre melhor do que a cena real. Sob o signo da pósmodernidade, acostumados e inebriados pela overdose de simulacros, chegamos agora a um ponto em que achamos
feio justamente o que é espelho. Pois queremos mais do que isso, mais do que pura imagem refletida. Queremos um
simulacro de nós mesmos, mais perfeitos, sem pintas, sem manchas, sem rugas. Queremos espetáculo.
Pensando com Lacan, a fase do espelho passou.
Caímos no lago do Narciso.
Atravessamos o espelho.
Vivemos agora as aventuras de Alice através do espelho.
E como é que isto aconteceu? O nosso olhar atravessou o espelho, que antes refletia o nosso olhar, mas agora se
tornou refratário. O espelho tornou-se vidro, dando lugar a uma moldura, isto é, a vitrina. A vitrina é o espelho
tornado vidro. Não mais vemos a nossa imagem refletida no espelho, mas vemos uma outra pessoa através do vidro,
uma pessoa que costumava ser a minha imagem especular, mas que agora ganhou vida própria tornando-se um
simulacro. Agora nós nos projetamos na vitrina, vendo ali uma imagem de nós melhorada, um nós espetacular como
manda o figurino pós-moderno. (IM, s/d)

É possível que por meio dessa fixação pela própria imagem, tal qual Narciso, o vidente-visível deixe de
experimentar o que realmente é em sua identidade para lançar uma imagem do que gostaria de ser, de maneira
idealizada, tal qual representação, de modo especular, idealizada, distante (duplamente distante!) da imagem
real de si, da imagem real que é permeada pela história, pelo tempo, pela presença, pela espacialidade, pelo
toque.
“Precisamos nos habituar”, escreve Merleau-Ponty, “a pensar que todo visível é talhado no tangível, todo ser tátil
prometido de certo modo à visibilidade, e que há invasão, encavalgamento, não apenas entre os tocados e quem toca
, mas também entre o tangível e o visível que está incrustado nele”. Como se o ato de ver acabasse sempre na
experimentação tátil de um obstáculo erguido diante de nós, obstáculo talvez perfurado, feito de vazios. “Se pode
passar os cinco dedos através, é uma grade, se não, uma porta” (...) devemos fechar os olhos para ver, quando o ato de
ver nos remete, nos abre um vazio que nos olha, nos concerne e, em certo sentido, nos constitui. (DIDI-HUBERMAN,
1998, p.31).

Em se tratando da presença de espelho nos trabalhos de arte na cultura ocidental, é possível notar a
representação de espelhos nos trabalhos pictóricos europeus do século XVI:
É natural que os artistas desse período fossem atraídos pelas imagens refletidas pelas superfícies espelhadas.
Naquela época, os pintores e os fabricantes de espelhos faziam parte da mesma Corporação de Ofícios. (HOCNEY,
2001). Os cadernos de Leonardo da Vinci registram projetos de tornos e máquinas para confeccionar e esmerilhar os
planos de vidro desses instrumentos. Durante o trecento, o quatrocento e o cinquecento, as descobertas e as
invenções nas áreas da ciência e da técnica contribuíram para o desenvolvimento das habilidades pictóricas (dentre
elas os espelhos), e decorrem nas representações com grande naturalismo e verdade das obras executadas. (SANTOS,
2011, p.2)

No período do Renascimento europeu, desenvolvem-se as técnicas de representação artística da realidade
como a representação do espaço por meio do desenho da perspectiva analítica linear, os desenhos de objetos em
escorço e a utilização da câmara escura que
(...)era uma caixa retangular de madeira, na qual era agregada uma lente em uma das faces, que captava o motivo a
ser pintado. A imagem luminosa introduzida nessa caixa era refletida por meio de lentes e espelhos aos olhos do
pintores, como ocorria com as máquinas fotográficas anteriores ao processo digital. (SANTOS, 2001, p.4)

Como produtos desse período chegaram até a contemporaneidade obras que retratam a figura do espelho
em seus motivos. ‘’O casal Arnolfini’’, quadro pintado por Jan Van Eyck em 1434, traz ao fundo um pequeno
espelho esférico ao fundo do ambiente representado. ‘’O cambista e sua mulher’’, de 1514, do pintor flamenco
Quentin Matsys, também possui ocorrência da representação de um pequeno espelho esférico que reflete a
atmosfera adjacente à situação representada. Também o painel ‘’São João Batista com Henry de Werl’’, de 1438,
do pintor Robert Campin, também apresenta a presença de um espelho que revela a realidade para além do
cômodo representado.

figura 2- detalhe de O cambista e sua mulher
figura 1- detalhe de O casal Arnolfini

figura 3- parte de São João com H. de Werl

Em decorrência das abordagens de temas como a passagem efêmera da vida humana exercitadas pela
arte Barroca, fazem-se notar obras que se utilizam do espelho para lançar à vista a representação dos vanitas
como é o caso de ‘’Autorretrato frente a um espelho’’, de Pargianino, e ‘’Vanitas’’, de Bernardo Strozzi, do ano
de 1630, que retrata uma velha dama em frente de um espelho. ‘’As meninas’’ ou ‘’A damas de honra de
Velásquez’’, realizada em 1656, apresentam figuras da corte espanhola retratas segundo uma pintura que
parece ser uma reprodução de uma cena que acontecia frente a um grande espelho, segundo o qual, é
possível, inclusive, notar a presença, por meio dos reflexos representados, do próprio pintor.

figura 4- Autorretrato, de Pargianino
figura 5- Vanitas, de Strozzi

figura 6- As meninas de Velásquez

No século XX, espelhos e a questão da representação do homem e do espaço refletidos fazem parte de obras
de artistas como René Magritte e Maurits Cornelis Escher. Michelangelo Pisoletto, que integrou o movimento da Arte
Povera, tendência que consistia no emprego de materiais pobres e na desestruturação da arte, facilitando a
apreensão dos observadores de qualquer camada social (SANTOS, 2011, p.15), utiliza, entre os anos de 1962 e
1975, chapas de alumínio polidas, recordando os espelhos medievais, sobre as quais grava, por meio da técnica da
serigrafia, figuras realistas de figuras humanas de costas e cavaletes.

figura 8- Espelho Mágico, M. C. Escher, de 1946

figura 7- A reprodução proibida, de René Magritte, de 1937

figura 9- Homem parado, de M. Pisoletto

Também Robert Morris, em ‘’Sem título’’ de 1965, utiliza espelhos para criar cubos de espelhos colocados na
sala de exposição, que parecem se dissolver visualmente ao refletirem o chão e os espaços da galeria.
Quando o visitante começa a se aproximar dos cubos e sua materialidade é incorporada e refletida, as configurações
visuais do espaço se alteram. Á medida que os movimentos do corpo interrompem a dissolução dos reflexos no vácuo,
sensações de estranheza afloram e os espelhos dos cubos funcionam como a interface para o abismo. Impermanência
exaltada, quando os visitantes se retiram, os cubos voltam a ecoar a vacuidade. (LEÃO, 2002, p.90)

figura 10- Sem título, de 1965, de Robert Morris

No cinema, o espelho aparece em ‘’O sangue de um poeta’’, de Jean Cocteau, de 1948, no qual a figura de
um artista atravessa um espelho físico fixado à parede para tentar compreender seu trabalho, suas inspirações e a
si mesmo. Também se revela na linguagem da imagem gravada em movimento o filme ‘’Espelho’’, de Andrei
Tarkoviski, de 1975, trabalho onde o autor transforma o filme em próprio espelho ao passo que o constrói
seqüências temporais abismais que parecem ser referências à sua própria vida, isto é, autobiográficas (SOUSA,
2013, p. 52)
Atualmente, o trabalho de Bohyun Yoon inclui os espelhos em dispositivos artísticos e performances de
maneira, segundo os escritos do artista em seu site pessoal, a propor novos olhares sobre a interação entre as
pessoas que podem, por suas obras, ver-se refletidas umas nas outras, e experimentarem a própria espacialidade e
visualidade do corpo humano.

figura 11 - Momento do filme O Sangue de um poeta, de Cocteau

figura 12 - Momento do filme Espelho, de Tarkoviski

figura 13 - Disembarrassment, 2014, de Bohyun Yoon

figura 14 - Mirror Costume, 2003, de Bohyun Yoon

figura 15 - Fragmentation, 2003, de Bohyun Yoon

2. PRESENÇA DE UMA AUSÊNCIA:
experiência sensível do espelho

Eu que senti o horror dos espelhos
Não só perante o vidro impenetrável
Onde acaba e começa, inabitável,
Um possível espaço de reflexos
...
O vidro nos espreita. Se entre as quatro
Paredes do quarto existe um espelho,
Já não estou sozinho. Há outro. Há o
Reflexo
Que arma na aurora um sigiloso teatro.
...
Deus inventou as noites que se armam
De sonhos e as formas do espelho
Para que o homem sinta que é reflexo
E vaidade. Por isso nos alarmam.
(BORGES, 1999, p. 213-214, apud Leão, 2002, p. 94)

Sabe-se que há imagem refletida no espelho posto que há luz e que existe o olhar do observador que se
olha e se vê por meio da superfície que reflete. Entende-se também que a natureza da imagem presente no
espelho aborda apenas alguns aspectos da visualidade do indivíduo (ou realidade) vidente-visível: trata-se de
uma representação, ou seja, uma relação entre o objeto representado e a representação em si mesma:
Já na escolástica medieval, representação é definida, de maneira geral, como o processo de apresentação de algo por
meio de signos. Tomás de Aquino escreve, por exemplo, “cada representação acontece por meio de signos [omnis
repraesentatio fit per aliqua signa] (Op. Omn 18: 337). A amplitude desse conceito escolástico torna clara a
diferenciação de quatro tipos de representação, a saber: (1) por meio de uma imagem, (2) por tipo de um vestígio. (3)
através de um espelho e (4) através de um livro. (SANTAELLA e NÖTH,1998, p.17)

Pelo exercício do olhar, atravessam-se, pela imaginação, os sentidos da imagem refletida pelo espelho; no
entanto, pelo tato, fisicamente, a realidade diante do espelho, verdadeira, objetiva e tridimensional, tange o
espelho, plano e bidimensional. A imagem do espelho não contempla a realidade tridimensional em totalidade
por conta das próprias qualidades físicas do fenômeno da reflexão, mas permite, num primeiro momento, num
sentido de experiência especular, a consciência da subjetividade do ser que se vê refletido. Sob o desafio da
natureza do espelho, Umberto Eco, por exemplo, em Sobre os espelhos, ensaio publicado em 1985, traz as
reflexões de Lacan sobre a fase do espelho, na qual, a criança em seu desenvolvimento subjetivo toma consciência
do sentido da sua imagem refletida em espelho.
O espelho é um fenômeno-limiar, que demarca as fronteiras entre o imaginário e o simbólico. Entre os seis e os oito
meses, a criança se defronta com a sua própria imagem refletida no espelho. Numa primeira fase confunde a imagem
com a realidade, numa segunda fase, percebe tratar-se de uma imagem, numa terceira compreende que a imagem
refletida é sua. Nesse estado de júbilo, a criança reconstrói os fragmentos ainda não unificados do próprio corpo, mas
o corpo é reconstituído como alguma coisa de externo e- diz-se- em termos de simetria inversa.
A experiência especular surge do imaginário. Assim como do imaginário surge a experiência do buquê de flores
produzido como imagem ilusória (...). O domínio do próprio corpo permitido pela experiência do espelho é prematuro
em relação ao domínio real: o “desenvolvimento só acontece à medida que o sujeito se integra ao sistema simbólico,
ali se exercita, ali se afirma através do exercício de uma palavra verdadeira”. (ECO, 1989, p. 12)

Nesse sentido, é preciso entrar pelo espelho sem, no entanto, ficar dentro dele. É preciso atravessá-lo, saber
que a imagem que lá está é um outro, uma imagem virtual, bidimensional.
Mas o ponto é que nem mesmo os espelhos verticais invertem ou emborcam. O espelho reflete a direita exatamente
onde está a direita, e a esquerda onde está a esquerda. É o observador que, por identificação, imagina ser o homem
dentro do espelho, e olhando-se percebe que usa, por exemplo, o relógio no pulso direito. O fato é que o usaria se ele,
o observador, fosse aquele que está dentro do espelho (Je est un autre!). Quem, ao contrário, evita comportar-se como
Alice e não entra no espelho, não sofre essa ilusão. (ECO, 1989, p.14)

Eco coloca, ainda, que quando à frente de um espelho, reconhece-se a natureza do espelho, este pode ser
entendido como prótese, tal qual óculos ou binóculos, no sentido de que pode-se confiar na imagem formada no
espelho, no sentido de que ela revela apenas e tão somente o que revela e de maneira incompleta caso não
houvesse o sentido da visão. Também, segundo Eco, os espelhos podem ser entendidos como canais.
A identificação dos espelhos como canal nos permite eliminar casos nos quais a imagem especular é usada como
sintoma de uma presença. Por exemplo, observando um espelho colocado verticalmente na minha frente e
diagonalmente em relação ao plano de observação, posso perceber que no quarto ao lado figuras humanas se
movimentam. Ainda neste caso o espelho atua como prótese, mas poder-se-ia pensar que – já que as imagens
refletidas são sintomas de presenças em outros lugares- ele pode revestir-se de funções semiósicas. Todavia, cada
canal, enquanto aparece em funcionamento, é sintoma da existência de uma fonte emissora de sinais. Neste sentido,
quando alguém fala comigo, independentemente daquilo que me diz, eu posso interpretar seu ato de falar como um
sintoma duplo: de que não é mudo e de quer dizer alguma coisa., ou então exprimir um estado interior. Esses casos, nos
quais o estado de atividade do canal se transforma em sintoma de sua eficiência e da existência de uma fonte,
concernem, porém, ao uso sintomático que se faz do canal, e não às “mensagens” que ele veicula. O espelho usado
como sintoma nos diz alguma coisa sobre o próprio espelho e sobre o uso que dele se pode fazer, não sobre a imagem
especular.
Como canal-prótese, o espelho pode provocar enganos perceptivos, como todas as próteses. Entro num quarto e
acredito estar vendo um homem que vem ao meu encontro, percebendo só depois que se trata da minha imagem
refletida no espelho. Este “estar da imagem para alguma outra coisa”, mesmo transitório, pode induzir-nos a pressentir
o esboço de um fenômeno semiósico. Mas trata-se de uma ilusão perceptiva, como posso ter, mesmo sem espelhos,
quando tomo “vaga-lumes por lanternas” ou, como se diz, dou corpo às sombras (ECO, 1989, p. 19)

Talvez seja necessária à apreensão da própria identidade, que se constrói, também, pela formatação das
imagens que os indivíduos reais produzem de si mesmos, por meio de uma imagem para além do plano
bidimensional, uma imagem viva, permeada pelo tempo e pela história, que os espelhos sejam um instrumento de
primeira revelação: ao contrário de ser engolido para deles e lá permanecer, é preciso que as imagens que
projetam sejam atravessadas, rompidas, arrebentadas para além: que o espelho seja um lugar de passagem.
Todas as aparências não passam, na verdade, de nossos próprios conceitos concebidos por si mesmos no espírito e
semelhantes aos reflexos num espelho. Para saber se é assim ou não, olha no teu próprio espírito. (Livro Tibetano da
Grande Liberação apud LEÃO, 2002, p. 111)

3. VESTIR-SE: modo reflexivo

É impressionante ver como os pares de oposições, nesse dilema, têm a capacidade vertiginosa de se inverter como se
revira uma luva, ou seja, praticamente de se equivaler, ou, mais exatamente, de produzir uma forma espelhada da
forma “invertida”. Quando você vira pelo avesso uma luva da mão direita, você obtém uma luva da mão esquerda,
certamente, mas esta continua servindo à mesma coisa, não altera o sistema que ela contribui antes para rematar,
estabilizar (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.74)

É possível que a Moda, entendida não apenas segundo as movimentações de uma indústria, mas
considerada como território de possibilidade de o indivíduo exercitar sua identidade por meio da relação que
estabelece entre seu corpo e as roupas e toda indumentária que tecem sua história de transformação possa,
assim, ser um reflexo do que guardam os seres em sua essência que se reverbera por meio de sua visualidade no
mundo. Talvez, tais qual as imagens simulacros no espelho, a maneira como se apresente o indivíduo possa ser
dissonante com a verdade, como uma máscara que se torna a própria face (BOLON, 1993, p.174). Porém, para
que cheguem à superfície, ao que é mais externo, é precisa a possibilidade de que o ato de vestir-se seja um ato
fundador da roupa, e da indumentária, que o indivíduo que se veste se relacione com a roupa de modo a torná-la
invisível, que possa por meio dela, mostrar a si mesmo, como um retrato de sua história, da sua existência. Sem
prévia profundidade, não há superficialidade: sem o que é interior, da alma, da anima, não há corpo, forma
(BOLON, 1993. P.175). É preciso ir além da tendência narcísica dos estetismos.
A verdade é que nós vivemos atualmente, nós também, um longo, interminável, período de transição. Todas voltas aos
valores tradicionais serão inúteis: serão apenas vãs tentativas para negar o presente. O estilo, essa ética aberta e
abertamente inconseqüente, é o que permite superar os valores mortos para substituí-los por valores autogerados. O
estetismo é a resposta de tempos como o nosso, que não sabem para onde caminham – contanto que, é claro, esse
estetismo seja levado ao auge, empregado nessa exageração que lhe dá todo seu valor: que ele se aproxime dessa
“moral da máscara” da qual tentamos aqui avivar os contornos. Então o estilo não é somente divertimento, ou melhor,
esse divertimento é real, por é criador de novas formas. “Superficiais por profundidade”: nunca a fórmula de
Nietzsche esteve tão atual. Eis-nos condenados a nos tornarmos os artistas de nossa própria vida, criadores de nós
mesmos. Modernos, completamente...(BOLON, 1993, p.234)

Vive-se a fase da moda consumada, conceito apresentado por Lipovetsky quando observa os movimentos
da Moda, batizado pelo autor como Império do Efêmero, e pontuado por Cristiano Mesquita em Moda
Contemporânea.
Moda consumada- esta última fase é vista como uma conseqüência da chamada Moda aberta. É a dilatação do
sistema em sentidos diversos, em suas relações e vetores. Seus pilares – efemeridade, individualismo e esteticismosão fluxos tão intensamente presentes na subjetividade contemporânea que é como se os domínios da Moda
pudessem retratar toda uma realidade social e subjetiva.(MESQUITA, 2004, p. 31)

Diante deste quadro, faz-se necessário, no âmbito da Moda, tornar as peças de roupa, os acessórios criados
e todo tipo de proposição visual que se dê no corpo da identidade humana possibilidades de um exercício de
liberdade, de autonomia sincera, do ser que se veste
O que nós chamamos estilo , ou seja, o modo específico de seu funcionamento da aparência, repousando sobre a
elaboração de imagens e de símbolos – vindos do registro geral da representação – sempre aparece como um modo
de expressão infinitamente mais sensível e sutil, maleável porque permanentemente contraditório e para sempre
inacabado, por isso poético e profético, do que a linguagem habitual, dominada pela lógica e seu sacrossanto
princípio de não-contradição. Nessas condições não é de se espantar que o estilo possa atrair dela um retrato mais
completo e fiel, mais “profundo”, mais seguro – e aí reside toda a dificuldade, de interpretar do que as outras
expressões ou ações consideradas “sérias”: o estilo age como uma espécie de “pensamento selvagem” do social. Ele é
uma arte cotidiana e popular do viver que, por essas razões, goza visivelmente de uma autonomia menor do que a

grande arte diante da sociedade. O estilo faz da sociedade uma espécie de esboço, croquis emocional, onde se
mesclam, na maior confusão, seus mais secretos sonhos e seus receios mais inconfessos, as tradições mais
retrógradas bem como as antecipações mais ousadas, tudo isso sem separá-las nem ao menos articulá-las, pelo
contrário, fundindo-as numa única imagem abrangente. Sempre sintoma de um estado de transição, de passagem,
sua matéria é fluida, fugaz, volátil, desaparecendo no momento de se revelar, e sua interpretação altamente instável
chega a ser plural. Porém são justamente suas insuficiências como linguagem, seu caráter vago e quase inarticulado,
próximo do grito, seu confusionismo e sua posição marginal, descentralizada, até seu estatuto deliberadamente
“fútil”, aparentemente sem importância -, em suma, sua vulnerabilidade de conjunto, de natureza – que lhe permitem
definitivamente desempenhar esse papel central de expressão. É porque não é “sério”, porque zomba de toda
coerência e não desiste de fundar um “projeto”, que o estilo pode se encarregar assim dos desejos mais obscuros,
mais perturbadores, mas também dos mais inovadores, da sociedade que o cerca. Sua futilidade exacerbada,
espetacular, é a garantia de liberdade da sua palavra e assim de sua eficácia como modo de expressão. Sua
desenvoltura, tornando-o fugidio, o coloca fora de alcance da maioria ou pelo menos das mais grosseiras
manipulações – em suma, sua inutilidade básica e assumida garante praticamente sua “sinceridade”. E sua
irresolução, as indeterminação fundamental podem atuar, por outro lado, como plasticidade: tudo ou quase tudo vem
ao estilo porque, ao inverso das ideologias, ele não possui idéias concebidas aprioristicamente. (BOLON, 1993,
p.165)

Notam-se ainda características sobre o vestir-se contemporâneo apontados por Mesquita que neste
trabalho, no sentido do projeto de coleções proposto, tiveram ecos:
A roupa e as imagens de Moda estimulam o sujeito a romper limites identitários, a se metamorfosear. É como se a
indústria dissesse todo o tempo:”seja você mesmo, mas.... se não conseguir ou não estiver gostando, estamos aqui,
postos, para ajudá-lo a se modificar, a ser mais parecido com seu ídolo, a ter aparência diferente, a tentar ser outra
pessoa, que talvez lhe agrade mais” (MESQUITA, 2002, p. 20)
O sujeito contemporâneo circula, ou poderia circular, entre pelo menos duas possibilidades: grudar-se nas “figuras de
segurança” proposta pela Moda e ser uma vítima do “mundo das mercadorias”- assim como propõe Lasch (1986)- ou
produzir para si “figuras de criação” – como aponta Lipovetsky (1989). Neste caso, poderíamos pensar os elementos
do vestuário e a Moda como agenciadores na constituição de identidade(s), como fatores de subjetivação.
(MESQUITA, 2002, p.22)

Deste modo, é preciso tornar a moda reflexo do real, no sentido de que a própria realidade de vestir-se seja
verdadeiro espelhamento da essência e da existência dos seres humanos que ativam as roupas ao vestirem-nas,
de modo a torná-las elementos de comunicação e expressão. Torna-se importante que o sujeito se encontre pelas
roupas que veste, que se aproprie delas.
O sujeito veste uma determinada roupa e, a partir daí, ele se perde nessa roupa. É a roupa sem nenhuma
apropriação, assim como, por exemplo, a gente vê determinadas casas de Moda. Você passa por um uma vitrine, tem
roupas verdes de todos os tamanhos no mesmo projeto de modelagem. É como se todos coubessem naquela roupa.
Eu acho que quem veste uma roupa daquelas, e parece que é a própria roupa andando na rua sozinha, a relação que
ela estabelece com a roupa é uma relação de alienação (MESQUITA, 2002, p. 104)

Sobre a reflexividade ao vestir, Svendsen coloca os escritos a seguir.
As hipótese do eu reflexivo está particularmente associada a Anthony Giddnes, embora tenha sido sem dúvida
antecipada por filósofos como Fichte e Hegel. Segundo Giddens, uma monitoração reflexiva de nosso próprio
comportamento é uma parte inerente do eu em membros de todas as sociedades humanas, tradicionais ou pósmodernas. Em sua opinião, no entanto, as sociedades modernas se caracterizam por um tipo especial de
autorreflexidade, que se torna radicalizada precisamente porque os indivíduos foram praticamente libertos dos
grilhões da tradição. “Na ordem pós-tradicional da modernidade, e contra o pano de fundo de novas formas de
experiências mediadas, a autoidentidade torna-se um esforço reflexivamente organizado.” Giddens formula isso
também da seguinte maneira: “Características fundamentais de uma sociedade de reflexidade elevada são o caráter
“aberto” da auto-identidade e a natureza reflexiva do corpo. “ Isso significa que, em vez do eu parecer algo dado, os
indivíduos têm, cada vez mais, de construir uma auto-identidade usando os meios a seu dispor. O eu se torna algo que
tem de ser criado, monitorado, mantido e mudado (SVENDSEN, 2010, p.161)

Visto isso, torna-se, dentro de um projeto de coleção em moda, necessária a tomada do indivíduo como
fundador da roupa, num sentido para além de um ser ensimesmado: que se veste segundo sua autonomia, sua
identidade, seu contexto histórico e sua própria trajetória.
No projeto de coleção elaborado e sobre o qual estes escritos se tecem, procurou-se, pela escolha das
matérias, das formas e das informações cromáticas, o experimento prático de um pensamento que se dá no
espaço de criação visual e tridimensional, munido de movimento e sob a variável do tempo. Trata-se de um
projeto de coleção que não se constrói sobre o espelho, mas que veicula uma idéia do espelho: a idéia de espelho
que formam imagens sobre aquele que nele se olha, imagens essas que precisam ser estilhaçadas,
desmembradas, reconstruídas, questionadas, reavaliadas com o objetivo de procura por uma verdade, por uma
constituição e alinhamento de exigências próprias do indivíduo livre que se veste.
Foi preciso articular os conceitos com os quais se teve contato, que nestes escritos estão dispostos, por meio
da gramática dos elementos do vestuário. Pela natureza da abordagem da identidade, metaforizada pelo
espelho, foi preciso escolher termos, em moda e vestuário, que refletissem a preocupação da emissão de
mensagens que trouxessem à luz as discussões a respeito do vestir-se e do rompimento da superficialidade das
imagens que os seres humanos formatam de si mesmos. Deste modo, floresceram poéticas elaboradas livremente
pela observação dos interiores de paletós e morfologia de camisetas, atravessadas pelo olhar e prática do autor
deste trabalho.
Paletó, do francês paletot, é geralmente construído com estruturas internas, compostas pelo jogo de
entretelas e costuras, manuais e a máquina, que lhe asseguram as formas.
A palavra tem sido usada para designar diversas vestimentas. No início do século XIX, era sobrecasaca
masculina de abotoamento simples, com recorte na altura da cintura na qual se costurava a parta inferior; em versões
anteriores, era semelhante a um casaco de montaria. Em meados do século XIX, transformou-se num sobretudo
pesado, de comprimento três - quartos, ligeiramente acinturado. Na segunda metade do século XIX, era um
casaquinho feminino, parcial ou completamente ajustado, de comprimento três - quartos ou até a cintura, geralmente
feito de tecido de casemira de lã, adornado com bordados. No início do século XX, a palavra passou a designar um
casaco masculino, com bolsos externos e comprimento até a altura dos quadris, próprio para ocasiões mais formais.
(O'HARA, 2010, p. 237)

Geralmente leves, em malha e sem colarinho, as camisetas, oriundas das camisias, passaram, ao longo do
século XX, de roupa debaixo usada pelos militares, sobretudo soldados estadunidenses, durante a Primeira e
Segunda Guerras Mundiais, a peças utilizadas por operários até o fim da primeira metade do século, até caírem no
gosto da juventude das décadas de 1950 e 1960 e configurarem o código de vestir dos punks dos anos 1970. Com
morfologia que lembra uma letra “t”, a camiseta também é conhecida, em língua inglesa, por t-shirt.
A t-shirt, alem de ser democrática, tornou-se também um excelente meio de comunicação que, por meio de seus
desenhos, poemas, frases e slogans ou fotos, permite que cada um escolha o modelo que ajude a revelar um pouco de
sua personalidade, de seus pensamentos e de sua direção ideológica. (SABINO, 2007, p. 595)

Partiu-se das estruturas internas do paletó e da forma das camisetas num sentido de livre experimentação e
desdobramentos autônomos de exercícios poéticos e formais. No projeto de coleção, a reflexão em torno da idéia
de identidade que tais sintagmas (camiseta e paletó) carregam alimentou os processos e os objetivos, em forma e
sentido, que se verificam na fatura das peças. Não houve interesse em produzir novos paletós e novas camisetas,
mas peças construídas a partir da análise e síntese de sentido que estas peças propiciaram à percepção criativa do
autor.

figura 17 - Camisetas, usadas como roupa de baixo da marinha
estadunidense

figura 18- Interiores de paletó revelados

4. DIANTE DO ESPELHO:
contato, submersão, permanência
reaparecimento

Por meio do fenômeno físico da reflexão, aquele que olha é o objeto de sua própria visão. Deste modo, pela
reflexão, o olhar olha-se a si mesmo. De maneira dialógica, o indivíduo, que existe, inclusive, segundo uma
realidade material e física, enxerga-se na medida em que as superfícies que o refletem revelam sua imagem
refletida.
Como em espelho, os exercícios visuais realizados ao longo da trajetória do projeto de coleção seguiram-se
de acordo com um fazer que revelou algum tipo de entendimento, no sentido de conhecimento revelado pela
experiência dos procedimentos designadores do sentido e forma de uma coleção em estilismo. Certamente, fezse necessária a elaboração do exercício do fazer por meio da linguagem das roupas, isto é, por meio da
articulação dos elementos da forma que as roupas podem assumir.
Faz-se necessário, em primeiro, o traçado de sentidos denotativos de alguns elementos da manifestação
verbal/escrita utilizados neste discurso que se constrói a respeito de operações via linguagens visual e, sem
dúvida, sinestésica. Tais palavras esclarecem aqui sobre a própria exposição metódica sobre a rede de assunto do
qual versa este trabalho em moda.
for.ma sf. 1. Os limites exteriores da matéria de que se constitui um corpo, e que a este conferem configuração
partícula. 2. Ser ou objeto cuja natureza e aspecto não se podem precisar. 3. Modo variável por que uma idéia,
acontecimento, ação, se apresenta. 4. Maneira, modo. 5. Tipo determinado sob cujo modelo se faz algo. 6. Estado,
condição. 7. Boa aparência, ou bom estado físico. 8. Alinhamento, fila. 9. O modo de expressão que o artista adota na
criação ou composição duma obra, usando os elementos adequados à sua arte. (FERREIRA, 2010, p.413)

mé.to.do sm. 1. Procedimento organizado que conduz a um certo resultado. 2. Processo ou técnica de ensino. 3.
Modo de agir, de proceder. 4. Regularidade e coerência na ação. 5. Tratado (3) elementar. (FERREIRA, 2010, p. 552)

me.to.do.lo.gi.a sf. Conjunto de métodos, regras e postulados utilizados em determinada disciplina, e sua aplicação.
(FERREIRA, 2010, p. 552)

pro.ces.so sm. 1. Ato de proceder, de ir por diante. 2. Sucessão de estados ou de mudanças. 3. Modo por que se realiza
ou executa uma coisa; método, técnica. (FERREIRA, 2010, p.655)

Postas tais definições, acordou-se, neste trabalho, em denominar (tal qual sugerido ao longo das atividades
acadêmicas realizadas durante o curso de Moda da Faculdade Santa Marcelina e que constroem este projeto) o
universo de procedimentos presentes nesta programação de coleção de roupas de Metodologia.
Por se tratar de um projeto que se desenha pela configuração material, pelo discurso da linguagem visual,
adotaram-se os escritos para uma alfabetização visual proposta por Donis A. Dondis em Sintaxe da Linguagem
Visual.

O discurso que se segue é traçado a partir de experiências que alicerçaram as ações constituintes das
etapas do projeto. Não se pretende construir uma descrição do desenvolvimento criativo: é mister uma reflexão
sensível sobre os procedimentos tomados, quase num sentido de devir ou revelação, pautada pelo diálogo entre
os escritos aqui tecidos e outros autores que tratam de aspectos da linguagem visual. Sem dúvida, o registro
escrito não substitui os procedimentos sensíveis e visuais em si, mas os contemplam. Trata-se de um conteúdo
semelhante ao fazer artístico comentado por Fayga Ostrower:
Ao fazer uma imagem, o artista sabe- ou sente, o que vem a ser a mesma coisa, sempre implicando um julgamento
intuitivo - onde ele precisa dar uma ênfase formal maior, em que lugar exato, a fim de comunicar da maneira mais
direta e
clara os significados do conteúdo expressivo. (OSTROWER, 2003, p.179)

4.1Retro visão
Os princípios do projeto se sucederam no início do ano letivo de 2015 na ocasião da montagem de um
portfólio dos trabalhos realizados durante os anos de formação do curso de Moda. A escolha das atividades a
serem apresentadas e reunidas em um portfólio (cuja função inicial era uma entrega à professora-criadora
orientadora para cumprimento das atividades do programa da matéria Estilismo na Moda II) possibilitou a
revisitação dos conteúdos construídos via experiência ao longo do curso e a consciência de tal construção.
A forma narrativa da expressão de si é, sem dúvida, de todos os tempos, mas ela é mais particularmente de um tempo
que induz cada um a manifestar as marcas pessoais de sua passagem no mundo e que identifica consciência e ação de
si no mundo.(DELORY-MOMBERGER, 2008)

Tal portfólio envolveu o exercício de análise do material produzido desde o início de 2012 e síntese.
Qualidades gráficas, poética visual, qualidade de registro e documentação e abordagens visuais repetidas com
freqüência nortearam a escolha dos trabalhos que compuseram o universo acima apresentado.

figura 19- portfólio

De tais trabalhos, por conta da aproximação com as abordagens por este projeto desenhadas, merecem
lembrança e breve comentário : Corredor de espectros, guia visual de 2012; Reflexos, instalação de 2014; Exercícios
de alfaiataria, de 2013 e 2014; Desenho cego, de 2013;
Corredor de espectros: configura-se como um guia visual elaborado a partir da idéia de lugares imaginários. A
atividade realizou-se em disciplina de Laboratório de criação ministrada por professora Walquíria Caversan , foi o
primeiro trabalho apresentado pelo autor no curso de graduação. Propunha uma incursão em um universo
adimensional, um não-lugar, cujo céu idealizado era representado por um espelho, propondo, poeticamente,
indagações sobre o devir humano.
Desenho cego: realizado durante sessão de modelo vivo no SESC Pompéia, sob orientação do artista, ex
curador do Museu-afro de São Paulo, Claudinei Roberto da Silva, configura-se como desenho rápido, realizado por
volta de 30 segundos sob o desafio do gestual da mão que risca o plano do papel sem que o olho se desgrude do
modelo observado e retratado: trata-se de um registro em que se desenha sem que se olhe o desenho que se forma.
Exercícios de Alfaiataria: Antes da entrada no curso de Moda, o autor passou pela experiência em trabalho em
oficina de Alfaiataria, na região Sul da cidade de São Paulo durante o ano de 2011, que o levou à formação em cursos
ministrados na escola de alfaiataria mantida pela Associação dos Alfaiates e Camiseiros do Estado de São Paulo,
Projeto Sob Medida, durante os anos de 2012, 2013 e 2014. Os procedimentos de construção apreendidos na escola
de alfaiataria que resultaram nas peças fotografadas contribuíram às experiências metodológicas a serem descrita
adiante neste projeto.
Reflexos: experiência tridimensional realizada na ocasião da disciplina de Estilismo na moda II, ministrada por
Walquíria Caversan, na qual se propôs uma reflexão, por meio do exercício visual, sobre o que significaria trabalho e
pesquisa em se tratando do desenvolvimento de um conteúdo que abastecesse o desenho de uma coleção em moda.
O elemento da camiseta branca, o espelho, a idéia de repetição, o sentido físico e espacial de reflexão e suspensão e a
identidade em moda versus serialização nos processos de fabricação do vestuário estiveram presentes na realização
de tal trabalho.
O sentido de olhar para os trabalhos realizados possibilitaram um olhar crítico no sentido de identificação de
marcas e fragilidades nos trabalhos visuais. Nesse sentido foi possível encarar com mais cuidado o projeto e antever
possibilidades e aspectos projetuais inerentes ao trabalho do autor a serem potencializadas.

figura 20- corredor de espectros
figura 21- desenho cego
figura 22- exercícios de alfaiataria

figura 23- instalação reflexos

4.2 Conhecer pelas experiências
Realizaram-se experiências visuais em campos plásticos bidimensionais e tridimensionais que possibilitaram
uma avaliação que contribui nas escolhas que configuram o projeto final em si.
A experiência coincide, certamente, com “provar” alguma coisa, mas coincide sobretudo com o juízo dado a respeito
daquilo que se prova. “A pessoa é, antes de tudo, consciência. Por isso, o que caracteriza a experiência não é tanto o fazer,
o estabelecer relações com a realidade como fato mecânico”; (...) o que caracteriza a experiência é o compreender uma
coisa, descobrir-lhe o sentido. A experiência implica, pois, a inteligência do sentido das coisas. Um juízo exige um critério a
partir do qual seja efetuado. (GUISSANI, 2009)

Os testes, as experimentações e os exercícios motivados também pelas atividades programáticas das disciplinas
do quarto ano do curso de Moda motivaram a tomada de atitude, o estabelecimento dos limites necessários à forma
do projeto.
(...)A partir de limites, portanto, intuímos a existência de uma estrutura interna. Forma significa, sempre: estrutura,
organização, ordenação.
Isso é muito importante, pois só podemos perceber formas, ou ordenações que sejam delimitadas. O que não
conseguimos delimitar, nem conseguimos perceber. Assim, em qualquer área do conhecimento, a compreensão depende
da noção de limites – percebemos a partir de limites que se estabelecem no ato de percepção. Temos que aceitá-lo como
um aspecto fundamental de nosso próprio ser” (OSTROWER, 2003, p.174).

4.3 Mapa conceitual
A partir de motivação por conta dos exercícios do programa da disciplina de Estilismo da Moda II, representouse, graficamente, a indicação sobre a disposição, em rede, das abordagens, das idéias e das formas no que se
convencionou chamar mapa mental. Ainda que no plano bidimensional, desejou-se a construção de hiperlinks, isto é,
vínculos, entre pontos a serem tecidos pelo projeto, numa metáfora em relação aos mapas cartográficos que
oferecem informações necessárias ao traçado de rotas geográficas. Descobriram-se preocupações, surgiram-se
desejos por formas, traçou-se uma possível antevisão de imagens a serem construídas por meio do projeto de coleção,
surgiram carências (no sentido de incompletude e apontamento do que poderia ser alvo de pesquisa poética e visual)
e o problema do espelho como metáfora da identidade pôde ser identificado.

figura 24- mapa conceitual

4.4 Peças exemplo e anatomia das roupas
Em se tratando de um projeto de coleção em Moda e pautando-se num fazer, no sentido de experiência, que
possibilita um saber, no sentido de conhecimento possível, pois, pela prática, notou-se como fulcral a observação e
manipulação dos elementos que configuram a linguagem das peças de vestuário, no sentido da anatomia da roupa.
Visto isso, paletó e camiseta foram escolhidos como exemplos de peças a serem analisadas do ponto de vista
conceitual, no campo das idéias, e visual, no sentido da forma.
Além da fronteira entre primeira e segunda pele, a roupa pode ser pensada como intervalo ou território de contato entre
corpo e ambiente, lugar virtual ou sistema de diferença e de semelhança com o environment social e cultural,
arquitetônico e visual, natural e artificial. (CELANT, 1999, p. 174 apud BASSO, 2014, p.2)

Diante de tal horizonte, foram verificados os sentidos verbais das peças, tal como consta no capítulo pertinente,
e se iniciou a experimentação, vivida por meio de especulação no espaço tridimensional, com peças exemplos já
existentes.
Pela ocasião da proposta do primeiro exercício da disciplina de Styling e Direção de Moda, sob orientação do
professor Márcio Banfi, foram realizadas composições a partir de um paletó. A proposta do exercício era a exploração
das possibilidades vestíveis que a peça escolhida poderia indicar. Foram realizadas composições com o paletó sem
modificações estruturais, num primeiro momento, e, em seguida, sucederam-se modificações estruturais no paletó,
como o exercício de cortes, costuras e pinturas. Por último, reuniram-se todas as partes que haviam sido retiradas, de
modo a dar novo sentido à peça.
[...] o traje, por envolver identidade, sexualidade, poder e sentidos metafóricos, constitui um meio fascinante, além de
tocar em aspectos como intimidade com o corpo e expressão de status, significados simbólicos e de comunicação. (COSTA
2009, p. 75 apud BASSO, 2014. p.3 )

Nestes sentidos, de exercícios a partir das estruturas de roupas já existentes, roupas estas que carregam em si
marcas, histórias (mesmo que desconhecidas, pois foram adquiridas em brechós que recebem doações diversas para
arrecadação de fundos) e que se que transformam em matéria para expressão, território da experiência criativa.
Foram realizadas experiências compositivas por meio do discurso entre paletó e camiseta, no sentido de verificar as
potências formais que tais peças poderiam desempenhar em diálogo, bem como o desmanche de tais peças a fim de
uma investigação a respeito dos recursos construtivos (tipos de costuras utilizados, recursos utilitários como bolsos,
presença de recortes, forro e acabamentos) e matéricos (tipos de entretelas, fibras têxteis, construções dos têxteis
empregados em tais peças e aviamentos nelas utilizados) Tais procedimentos espaciais a partir de peças já existentes
catalisaram outras formas, formas estas que, estudadas segundo os percursos projetuais em rede, motivaram a
proposição de formatos presentes na coleção final tanto no sentido de silhueta, acabamentos e estrutura (formal e
matérica) das peças no projeto final de coleção.
O ato de moldar ou modelar, seja uma peça do vestuário, uma escultura ou qualquer outro objeto, configura-se como uma
das capacidades internalizadas do ser humano. Desde muito cedo na história da cultura, o desejo, a curiosidade e a
aptidão em transformar o entorno, manipular e dar sentido às diversas matérias-primas ao seu alcance e elaborar formas
capazes de melhorar a qualidade de vida, representar algo ou mesmo proporcionar fruição estética são potencialidades
que nos caracterizam como espécie humana. (MARIANO, 2011, p.19)

figura 25- trabalho realizado a partir de paletó desmontado

4.5 Experiências tridimensionais
Além dos exercícios de manipulação de peças de roupas preexistentes sobre o manequim, no espaço
tridimensional, realizaram-se estudos de volumes sobre o manequim pela experimentação de porções de tecidos
diversos por meio de tentativa, erro e descobertas formais. Tal prática, deixando de ser apenas técnica, foi transposta
ao tocante das sensibilidades experimentadas ao longo desta pesquisa de projeto : “modelagem não é só uma
técnica; quando compreendida em profundidade, torna-se um método e pode até mesmo conduzir todo o processo
criativo.”(MARIANO, 2011, p.15). A moulage experimental pontuada por Yaeko Yamashita como a mescla de
procedimentos, para a construção de peças de vestuário, de manipulação de material no campo tridimensional com
traçado bidimensional , pesquisa de materiais e desenho, pode-se, portanto dizer, orientou a elaboração das formas
das peças neste projeto. Tais procedimentos foram adotados por poderem orientar a tomada de decisão sobre as
dimensões, proporções e caimentos a e por darem corpo real ao horizonte da coleção.
São infinitas as possibilidades de criação na moda, e sempre estamos criando a singularidade que Deleuze chama de
repetição. “Repetir é criar: repetir, repetir, até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo” (Apud BARROS, 1994: 11). Na
repetição, o repetido ganha um novo sentido na diferença que o exprime. O estilista, à medida que define uma cena
compondo os elementos que construirão o conceito de sua coleção, naturalmente para fugir da imitação ou cópia, estaria
repetindo várias e várias vezes até ficar diferente, criando sobre os elementos da cena. (YAMASHITA, 2009, p. 52)

A partir de determinado experimento, realizou-se registro fotográfico e anotação por meio de desenhos de
observação. Neste âmbito, foi possível colocar em diálogo o traço bidimensional com as linhas de volumes
tridimensionais. A interferência do desenho bidimensional sobre a fotografia permitia uma revisão dos volumes
formados e a possibilidade de aperfeiçoamento, de ênfase do sentido a ser comunicado pelas peças bem como
antevisão do comportamento tridimensional dos formatos quistos pelo projeto bidimensional.
Nesse sentido, o princípio da tridimensionalidade na construção das roupas parece ser mais complicado, pois vários
ângulos do objeto devem ser considerados simultaneamente. Podemos perceber essa dificuldade quando são visualizados
no papel, nos desenhos planos dos croquis ou nas fichas técnicas que acompanham as roupas nas várias etapas de sua
execução. Por outro lado, Wong (1998: 238) diz que esse processo tridimensional pode ser menos complicado quando
feito com as formas e materiais dentro do espaço real. Desse modo, todos os problemas presentes na representação de
formas tridimensionais podem ser evitados se forem colocados na bidimensionalidade do papel. O fazer da Moulage na
espacialidade tridimensional vai se resolvendo na medida que tudo que se precisa está ao alcance do olhar e da mente do
executor (YAMASHITA p.74)

Por conta da observação dos espelhos planos, percebeu-se a possibilidade da abordagem de formatos
tridimensionais fundados em planos que de estendem pelo e para além do corpo. Neste sentido, a própria planura da
maioria dos materiais têxteis também foi refletido nas peças construídas. Os tecidos, nota-se, assim como o próprio
papel e as placas espelhadas, possuem configuração espacial bidimensional que, manipulada, pode gerar outros
volumes, pelos cruzamentos de outros planos e ângulos criados. Deste modo, no panorama deste projeto poéticovisual, a planura (aspecto visual) como característica presente no momento inicial (aspecto temporal da narrativa da
coleção) no qual se olha um espelho plano ou alguma superfície plana refletora foi a característica motivadora da
construção das primeiras experiências tridimensionais realizadas.

Em seguida, considerando que pelo espelho aquele que se observa experimenta a visão de sua imagem dentro
do espelho (a imagem de quem observa está no espelho ou superfície refletora), foram precisos estudos
tridimensionais que fossem capazes de expressar, volumetricamente, essa “transposição” de um ser real para um
plano, tal como se costuma dizer sobre imagens refletidas em Física, que produz imagens virtuais e invertidas.
Objetivou-se tratar dessa entrada para dentro do espelho pelas formas adotadas, formas estas que parecem se
desviar do plano frontal (MARIANO, 2011, p. 25) do corpo humano, como numa quebra de um plano, num estilhaço
ou atravessamento
Em decorrência da narrativa em que se desenhou o projeto, sucedem-se à imersão no plano do espelho a
permanência dentro deste plano e o reaparecimento ou saída do plano. Às modelagens que se construíram
procurou-se conferir o sentido destes movimentos. Os deslocamentos e evolução da narrativa sobre a qual se costura
a coleção motivaram os movimentos de geração das próprias peças. Roupas, que só podem ter seu sentido realizado
se habitadas pelo movimento indissociável ao corpo humano, que tratam de movimentos e percursos narrativos.
[...] Na verdade, é o movimento, a conquista do espaço, que distingue a moda das outras artes e a torna uma forma
estética específica. [...] Arte por excelência de compromisso, o traje não existe independente do movimento, pois está
sujeito ao gesto, e a cada volta do corpo ou ondular dos membros é a figura total que se recompõe, afetando novas formas
e tentando novos equilíbrios. Enquanto o quadro só pode ser visto de frente e a estátua nos oferece sempre sua face
parada, a vestimenta vive na plenitude não só do colorido, mas do movimento. Este acrescenta ao repouso qualquer coisa
que nele já estava contido, mas que, apenas agora, subitamente irrompe. (SOUZA, 1987, p.40 apud MARIANO, 2011,
p.35)

Volumes distantes do corpo de quem os vestem, perpendicularidade, presença de planos quase que
suspensos, repetidos ou que se voltam para si, dobraduras longínquas, planos compridos, linhas verticais versus
horizontais que se condensam em linhas e volumes transversais, planos/dobras que pontualmente parecem sair dos
planos das peças foram alguns recursos pretendidos ao longo da elaboração das construções espaciais que
caracterizam este projeto de coleção.

figura 26- algumas experiências tridimensionais realizadas ao longo do processo

4.6 Caderno de processos
Adotou-se como campo de documentação das experiências visuais um caderno, no qual foram registradas as
experiências visuais, em campo bidimensional. Tal suporte potencializou o exercícios de testes de cor e superfície, que
motivaram as configurações da coleção real, e permitiu o exercício da construção da memória e o enfrentamento do
medo dos riscos. O caderno serve como um espelho: constrói-se simultaneamente, por sua materialidade, aos
anseios criativos vindos de abstrações conceituais e observações, é um reflexo de quem o constrói.
O artista conhece a fugacidade desses momentos e encontro seu modo de
resguardar esses instantes frágeis, porém férteis. Surgem, assim,
diários, cadernos de anotações ou notas esparsas que acolhem essa forma sensível no primeiro suporte disponível.
Sensações que carregam idéias ou formas em estado germinal. Esses documentos agem como “reservas poéticas”
(MAIAKÓVSKI, 1984) ou “acervo passional” (PAVESE, 1988) que podem oferecer a possibilidade de resgate desses efeitos
a qualquer momento. (SALLES, 2009, p. 62 apud BRANDÃO, 2015, p. 3)

Por meio das experiências realizadas no caderno, pode-se experimentar o desenho de atmosferas plásticas,
antever maneiras de tratar os volumes que serão traduzidos segundo a tridimensionalidade, experimentar
composições que podem servir como motivadoras do modo como se construirá a coleção. Muito mais que um depósito
de referências, o caderno é vivo: muitas vezes é nele que se depositam primeiros desejos, primeiras impressões,
intuições, anotações rápidas, imagens ainda em devir. No caderno de processos foram realizados, desenhos,
colagens pinturas em técnicas mistas e experiências imagéticas bidimensionais primordiais à expressão visual que
emana deste projeto. Destes experimentos, puderam ser identificadas marcas visuais que puderam ser incorporadas à
linguagem visual de apresentação deste projeto como linguagem dos desenhos de moda (os desenhos que projetam
as peças sobre uma figura humana nas vistas frente, costas e perfil), ilustrações, projeto gráfico deste material, e o que
se convencionou chamar, dados os conteúdos programáticos da disciplina de Desenho de Moda IV, desenho
promocional (configurado a partir do traçado mais autoral e enfático no que diz respeito aos objetivos de
entendimento da coleção).

figura 27- partes do caderno de experiências

4.7 Narrativa da coleção
O primeiro desfile da Comme des Garçons em Paris representa um marco na composição do panorama atual de tipologias
e formatos de desfiles. Em 1982, um desfile ao som de música cacofônica, praticamente sem make-up e no qual as
modelos não fazem nenhum tipo de graça, rompe convencionalismos e irrita a imprensa, que chega a comparar a
apresentação de Rei Kawakubo com a tragédia de Hiroshima, A estilista japonesa, acusada inclusive de degradar a
imagem da mulher, pretendia negar a noção burguesa de roupa como elemento de sedução e reivindicar a moda como
veículo provocador de ideias, integrando as modelos à mensagem. (VILASECA, 2011, p. 43)

Contato, submersão, permanência e reaparecimento foram os movimentos que foram imaginados para
construir a narrativa que tece a coleção. Tal qual em O sangue de um poeta, de Jean Cocteau (1889-1963), diretor
francês que, por meio, inclusive, deste filme experimentou o surrealismo, gravado em 1930, no qual um criador,
buscando conhecer-se, atravessa um espelho plano, emerge numa (ir)realidade e ressurge ao mundo real. Cada look
criado comunica uma sentença visual, construída a partir da sintaxe da linguagem da imagem de moda, ou seja, por
meio de roupas e acessórios e modos expressivos fundados no corpo humano, como adornos, penteado e
maquiagem.
O espelho, entendido como metáfora da identidade de quem é visto e é visível, precisa, ao longo do projeto de
coleção em estilismo, ser atravessado para não se tornar cela do indivíduo solitário. Pelo espelho, o sujeito toma
contato com sua representação e consegue, acredita-se, enxerga-se também no outro.
O projeto não se configura como um coroamento da idéia de hiperindividualismo, pelo contrário: propõe uma
imagem de moda, pela articulação dos elementos de construção de acessórios e vestuário, que sejam fruto do tornarse um ser no mundo, um ser reflexivo, que se constrói pela história, pelo contato consigo e com o outro: que se veste.
Atravessando seu reflexo, o sujeito não é mais engolido por um simulacro representacional, vive a realidade, dialoga
com os outros e com o mundo. As roupas projetadas tornam-se, nesta narrativa, forma-pensamento, território de
expressão do sujeito que se percebe e encontra o outro. Neste sentido, caminha-se na direção oposta das tendências
do hiperindividualismo a seguir:
É nesse estado de solidão e de miséria subjetiva que fundamenta, em parte, a escala consumista, que permite à pessoa
oferecer a si mesma pequenas felicidades como compensação pela falta de amor, de laços ou de reconhecimento. Quanto
mais os laços sociais e interindividuais se tornam frágeis ou frustrantes, mais triunfa o consumismo como refúgio, evasão,
pequena “aventura” remediando a solidão e as dúvidas sobre si próprio. (LIPOVETSKY, SERROY, 2001, p. 56)

Há reflexo visto que há luz. Portanto é necessário, em se tratando do espelho como superfície que reflete, tratar
do olhar, da luz. O início da narrativa visual trata da ausência da luz, do escuro, retratando o que ainda não é.
Objetiva-se, nos primeiros looks construídos, tratar do vazio, da ausência (sentidos estes motivados pelas leituras O
mínimo eu, de Lasch, e A era do Vazio, de Lipovetsky), quase que como numa visão do avesso dos espelhos, de
sombras sem corpo. Posto que a luz é indispensável para reflexão, raios luminosos, numa interpretação pela
articulação da imagem de moda, atravessa a coleção. Deseja-se, poeticamente, tratar, neste momento de revelação
da imagem-reflexo, da visão de um observador que se vê refletido. Esta imagem gerada pelo fenômeno da reflexão,
simulacro de uma realidade, uma vez que a imagem refletida no espelho é invertida, aparece como retrato do
universo representado pelo espelho.
Esta representação não é, realmente, o que é representado, sendo, portanto, preciso romper a barreira do plano

quase que como acontecido com Narciso que vai de encontro à imagem de si mesmo refletido e é engolido pelo
plano refletor (no caso, segundo a mitologia grega, afoga-se uma vez que se enxergava refletido na água). Nesta
narrativa, a imagem bidimensional é rompida e parece ser insuficiente à realização do ser si mesmo. É preciso emergir
desse olhar unidirecional para si mesmo, que é ensimesmado, solitário.
Emerge-se e se encontra com o outro, pelo qual é possível àquele ser que se olhava a si mesmo em seu reflexo
no espelho, refletido no outro.
No entanto, mesmo escritas verbalmente, as linhas gerais desta narrativa, o sentido deste projeto se dá
fundamentalmente no campo visual, pelo desenvolvimento da imagem de moda, sob a plataforma de apresentação
por meio de desfile.
A moda conceitual ( e sua apresentação), tal qual a arte conceitual, não se detém nas formas ou nos materiais, mas nas
ideias e nos conceitos. Por meio desse tipo de desfile, o estilista apresenta, comunica e questiona, convidando os presentes
a refletirem sobre aspectos ou temas. (VILASECA, 2011, p. 88)

4.8Imagiário
Convencionou-se chamar, durante os encontros de diálogo e reflexão acerca do projeto de coleção, (tal qual é
adotado pelos criadores que compõem a história de cena do Teatro Oficina que cunharam este neologismo) o
conjunto de imagens bidimensionais, tridimensionais e conceituais que compõem a pesquisa e que foram trazidas à
luz para a confecção do projeto de coleção. Para efeitos de apresentação, foi realizada uma imagem de referência
com recortes de imagens anteriormente produzidas pelo autor e que ilustram os termos “atravessamento do espelho”,
“reflexo”, “camiseta” e “interior de paletó”.

figura 28- imagiário

4.9 Cor
Bem como durante a formação no curso de Moda, os estudos de cor se iniciaram com a tentativa da reprodução
de cores de imagens e materiais visuais em tinta guache sobre papel. Tal procedimento, de tentar alcançar as cores
desejadas, trazia o desafio de escolha de quais cores construir e como construí-las. Tratar das cores materialmente, ou
seja, por meio da realidade dos materiais tinta, pincel e papel, também potencializou as pesquisas cromáticas pelo
aprimoramento do olhar e das percepções visuais (enxerga-se as cores nas imagens referenciais, escolhe-se a cor a
ser produzida e se compara o resultado dos pigmentos misturados com as informações cromáticas da imagem de
referência) e percepções físicas, motoras e táteis (misturam-se os pigmento manualmente, com o auxílio do pincel que
mistura os pigmentos e os aplica na superfície do papel).
Cor-pigmento é a substância material que, conforme sua natureza, absorve, refrata e reflete os raios luminosos
componentes da luz que se difunde sobre ela . É a qualidade da luz refletida que determina a sua denominação.
(PEDROSA, 1982, p. 17)

O exercício de extração de cores foi realizado a partir de cinco imagens, cada qual geratriz de, em média, 15
informações cromáticas produzidas manualmente com guache sobre papel.
Após o exercício de extração e produção cromática, bem como a reunião de materiais têxteis que motivaram a
produção de novas cores ainda não formatadas durante o primeiro exercício cromático, foram escolhidas as seis cores
principais que compõem a paleta do projeto. A escolha se deu a partir do entendimento de que há imagem refletida
no espelho posto que há luz e da intenção narrativa do projeto, que seqüencialmente, trataria da idéia da sombra
(ausência de reflexo) à luz (reflexão física perfeita).
Definindo a sombra, diria: “ ... é um acidente nascido dos corpos sombrios interpostos entre o lugar da sombra e o corpo
luminoso. (...) A sombra é uma diminuição da luz; a treva é a privação total da luz.”
Quanto à relação entre luzes e sombras, constataria: “ A soma das sombras é proporcional à soma das luzes e quanto mais
forte é a obscuridade que se vê, mais esplendor tem a luz”. (PEDROSA, 1982, p.46)

A cartela surge como caminho da sombra à luz: branco, prata, cinza, ocre, preto.
Os ocres e os marrons não existem como luzes coloridas, por serem amarelos sombrios ou quase trevas. Em pintura ou em
artes gráficas, essas tonalidades se obtêm por mistura de amarelo e preto para a produção dos ocres e terras-de-sombra,
ou amarelo, vermelho e preto, para os marrons avermelhados e terras-de-siena. (PEDROSA, 1982, p. 116)
Resultado da mistura de todos os matizes do espectro solar, o branco é a síntese aditiva das luzes coloridas. Uma cor-luz e
sua complementar produzem o branco. Em pigmento, o que se chama branco é a superfície capaz de refletir o maior
número possível dos raios luminosos contidos na luz branca (PEDROSA, 1982, p. 117)
O preto não é cor. Seu aparecimento indica a privação ou ausência da luz. Em condições normais, o preto absoluto não
existe na natureza . O que distingue o pigmento chamado preto é sua propriedade física de absorver quase todos os raios
luminosos incidentes sobre ele, refletindo apenas quantidade mínima desses raios. Os corpos pretos só são plenamente
percebidos pelos bastonetes que formam a parte periférica da retina. (PEDROSA, 1982, p.118)
Misturado ao branco, [o preto] produz o cinza, cor neutra por excelência o que levaria Kandinsky a afirmar: “Não é sem
razão que o branco é o ornamento da alegria e da pureza sem mancha, e o preto o do luto, da aflição profunda, símbolo da
morte. O equilíbrio destas duas cores, obtido por uma mistura mecânica, dá o cinza. É natural que uma cor assim
produzida não tenha nem som nem exterior nem movimento. (PEDROSA, 1982, p.119)

figura 29- cores e harmonias

4.10 Retrato de quem veste
“Body becomes dress becomes body becomes dress” (KAWAKUBO, apud HOLZMEISTER, 2010, p.15)
Para o traçado de um retrato de um indivíduo que veste as peças projetadas, inicialmente, por conta da
referência visual do filme Espelho de Andrei Tarkovsky, foram imaginadas as figuras de pessoas nos filmes do cineasta,
geralmente filmadas solitárias em paisagens que lhas parecem muito maiores. A leitura que se realizou foi a de que
essas figuras parecem sempre em busca de seu devir, sempre à procura de algum lugar, de alguém, de si mesmos.
Em vista da necessidade de observação dos tempos em que se vive, no sentido da necessidade de um traçado
de alguma tendência de comportamento dos indivíduos que vivem o contexto histórico e cultural no qual este
trabalho se insere, adotou-se o exercício sugerido pela orientação docente que consistiu na leitura diária de jornais
durante o período de uma semana, entre 26 de julho de 2015 a 02 de agosto de 2015. Dentre publicações como
Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e Valor, todos publicados na cidade de São Paulo, notou-se a preocupação
das publicações na leitura e enunciação da crise política e econômica que atinge o país e o mundo. Numa leitura
etimológica da palavra crise no Dicionário onomástico etimológico da língua portuguesa, de José Pedro Machado, do
grego krisis desprendem-se os sentidos de atitude e tomada de decisão. Diante desta leitura, pode-se enxergar a crise
apontada pelos diários como oportunidade, oportunidade para criar, comunicar e expressar sentidos em Moda, tal
como se objetifica por meio da articulação deste trabalho.
Ainda pela busca de algum sinal que indicasse uma possibilidade de traçado de uma pessoa que se veste, que
experimenta a roupa para além da roupa produto que se consome, participou-se de uma intervenção urbana
performática durante as atividades da Virada Cultural de São Paulo, no dia 21 de junho de 2015. Sob realização de
Desvio Coletivo em parceria com o laboratório de práticas performáticas da USP, com concepção de Marcelo Denny,
Marcos Bulhões e Priscilla Toscanno, a performance CEGOS propunha aos performers uma caminhada lenta,
emudecida, com olhos vendados e corpo e roupa cobertos de lama, empunhando muitas sacolas de papel, por entre
as atividades de consumo cultural nas ruas do centro da cidade de São Paulo.
Nesse contexto, o Desvio Coletivo realizou pela primeira vez a versão 'consumo' da performance CEGOS. A diferença entre
a versão 'executivos' e a 'consumo' está no acessório carregado pelos performers e no trajeto e gestos executados durante a
ação. Ao invés de bolsas e maletas, os performers carregam sacolas de compras e o foco da intervenção são grandes lojas
e centros comerciais. Uma adaptação da arte para a procura X oferta de bens culturais. Foram mais de duas horas
quebrando o fluxo do centro da cidade, passando pelos palcos da Virada espalhados pelas ruas e a finalização ocorreu na
região do Theatro Municipal, uma das maiores referências do consumo erudito de cultura, que possuía filas gigantes de
pessoas para entrar. Afinal, é dia de promoção, então é preciso aproveitar. (DESVIO CULTURAL, 27 de junho de 2015)

A imagem construída para representação para quem a coleção é destinada traz recortes do escaneamento de
peças utilizadas na performance citada anteriormente, fotografias de modelos que posaram para o autor antes deste
projeto de coleção e outros fragmentos de imagens da cantora Patti Smith (que possui estrutura física e características
visuais que se adéquam ao retrato de quem veste pretendido), clicada por Robert Mappelthorpe.

figura 30- retrato de quem veste

4.11 Identidade visual gráfica
À identidade visual se aplicou um formato que lembra um conjunto matemático vazio, delimitado por dois
símbolos gráficos de colchetes ou parênteses retos, construídos de modo a lembrar uma abertura, um plano, uma
janela quadrada, sobre o nome do autor do trabalho.

figura 31- elementos da identidade visual

4.12 Acessórios
Os sapatos, bem como as peças de vestuário, foram construídos a partir das experiências tridimensionais
realizadas sob forma de sapatos. Características como inversão, transparência opacidade e desvios foram
consideradas, formalmente, para a concepção das peças desenvolvidas. O cadarço na parte traseira do calçado, os
recortes que atravessam o calçado e o desvio no solado são resultados da análise e síntese das experiências realizadas
sobre a forma de sapato.

figura 33- primeiro sapato desenvolvido

4.11 Materiais, interferências e acabamentos
“Começo pelo tecido, pelo material, por tocá-lo. Depois, passo à forma. Para mim,é o toque que conta primeiro. Em
seguida, quando começo a trabalhar o material,eu me transporto em pensamento para a forma que ele deve assumir”.
Qualquer roupa de Yohji Yamamoto parte, em sua construção, de dois pontos situados sobre as clavículas. “É daí que o
tecido cai melhor. Permitindo que a matéria permaneça viva.” (YOHJI YAMAMOTO in BAUDOT, 2000, p.13 apud
MARIANO, 2011, p.103)

As matérias pesquisadas foram reveladas a partir do desmonte de paletós e observação da anatomia das
peças. Materiais ordinários, geralmente ocultos nas peças de alfaiataria quando prontas como entretelas,
transparências (tule de poliamida e organza em seda e poliéster), laminados e tecidos oriundos do universo da
alfaiataria, como o risca de giz e tricoline de algodão, foram incorporados ao projeto.
Interferiu-se, durante os processos, sobre a superfície de organza, com silicone líquido, com a intenção de criar
um jogo de linhas que lembrasse feixes de luz; também propõe-se uma aplicação de placas de acrílico espelhado
cortadas de modo a lembrar cacos de espelho estilhaçado.
Os acabamentos das peças mais volumosas em feltro e laminado se configuram pela utilização de costuras
sobrepostas e terminações da superfícies das peças “a fio”. Alguns materiais como tricoline, organza e tule recebem
costuras embutidas. Nas peças “debaixo”, como calças e bermudas, há presença de acabamentos manuais nas
barras, com ponto corriqueiramente chamado de “espinha de peixe” e presença de cós firmado por elástico.

figura 32- matérias, interferências e acabamentos

4.13 Styling
Quando se experimenta olhar-se no espelho, geralmente, costuma-se olhar, primeiramente, a face daquele
que se olha e sê vê: um encontro do indivíduo com sua auto-imagem. A partir daí, os adornos foram elaborados de
modo a cobrir a face com superfície de acrílico espelhado com corte a laser: inicialmente com placas planas, com
pequenas incisões, a serem utilizadas pelos modelos que vestirão os primeiros looks da coleção, em preto, sombrios;
em seguida, com estilhaços de acrílico espelhado, de volumetria expandida, sobre ombros e face, de modo a retratar
o indivíduo que rompe a superfície do espelho; por último, nos três últimos looks, espelho nenhum, num sentido de
saída, fuga ou livramento do espelho. Devido à noção de inversão presente nas imagens refletidas no espelho e à
cena do filme Espelho, de Tarkovsky , na qual a protagonista se levanta com cabelos molhados após lavá-los em uma
espécie de vasilha circular que lembra em espelho d'água, optou-se por, em todos os looks, apresentar os modelos
com os cabelos jogados para frente, à frente da face e por baixo dos acrílicos espelhados.

figura 34- estudos para styling

4.14 Trilha sonora
À estruturação dos sons a acompanhar a apresentação dos tridimensionais vestidos e à proposta da própria
imagem de moda almejada pelo exercício da coleção, elencou-se, primeiramente, a faixa Plainsong, do álbum
Disintegration, lançado em 1989 pela banda britânica post-punk The Cure. Houve necessidade de interferência na
estrutura inicial da música, adicionando elementos sonoros de modo a criar a ambiência própria do espelho em
estilhaços, marcada por ruídos a lembrar rádio fora de freqüência.
4.15 Casting
Por se tratar de uma coleção unissex, ou seja, para ser usada indistintamente pelos dois sexos, foram
escolhidos homens e mulheres. Além disso, foi necessário buscar por pessoas que possuíssem cabelos compridos
para atender às propostas de styling.

Sidney Veloso
figura 35- seleção para casting

Lucas Rufinno

4.16 Line-up

figura 36- line up

4.17 Desenhos técnicos

costuras embutidas
extremidades a fio

organza 100%seda
tule 100%poliamida

costuras embutidas, vista de 3cm, gola de 5cm

cós em elástico de 2cm

lainage 100%lã

cós em elástico de 5cm, costuras fechadas e barra a fio

figura 37- desenho técnico

look 1 ou ausência

costuras embutidas
extremidades a fio

tule 100%poliamida

cós em elástico de 2cm

tricoline fio 120 100% algodão

viés na gola com próprio tecido, costuras
embutidas, vista de 3cm, punho de 10cm

laminado vinílico
100 poliéster

cós em elástico de 5cm, costuras fechadas e barra a fio
(ourela)

figura 38- desenho técnico

look 2 ou contato

costuras embutidas
extremidades a fio

tule 100%poliamida

laminado plástico
100% pvc

cós em elástico de 2cm
costuras embutidas, carcela de 10cm
extremidades a fio

gabardine risca de giz
100% algodão

cós em elástico de 5cm, costuras fechadas e barra
finalizada manualmente

figura 39- desenho técnico

look 3 ou o espelho

shantung 100%seda
acrílico cortado a laser

costuras embutidas
extremidades a fio

tule 100%poliamida

cós em elástico de 2cm

costuras abertas, finalização manual
e aplicação de forro em cetim de seda

look4 ou quebra
figura 40- desenho técnico

costuras embutidas
extremidades a fio
costuras embutidas na base
extremidades a fio e pespontos
manuais

tule 100%poliamida

cós em elástico de 2cm
entretelas secas diversas

cós em elástico de 5cm, costuras
fechadas e barra a fio (laminado)
costuras embutidas e barra pela ourela (organza)

laminado vinílico
100 poliéster

look 5 ou pedaços
figura 41- desenho técnico

costuras embutidas
extremidades a fio

tule 100%poliamida

cós em elástico de 2cm

costuras embutidas, vista de 3cm, punho de 20cm
carcela de 15cm

tricoline fio 120 100% algodão

cós em elástico de 5cm, costuras fechadas
e barra a fio

couro ecológico 100%poliuretano

cós em elástico de 5cm, costuras fechadas e barra a fio

figura 42- desenho técnico

look 6 ou multiplicações

costuras embutidas
extremidades a fio

tule 100%poliamida

cós em elástico de 2cm
tricoline fio 120 100% algodão

costuras embutidas, gola cortada no viés
carcela de 50 cm, punho de 7cm e
vista de 3cm

cós em elástico de 2cm, costuras embutidas
e barra a fio (ourela)

organza 100%seda

figura 43- desenho técnico

look 7 ou retomada

união em overloque
extremidades a fio

costuras embutidas
extremidades a fio

cós em elástico de 2cm

malha creponada 100%viscose
tule 100%poliamida

couro ecológico 100%poliuretano
cós em elástico de 5cm, costuras fechadas e barra a fio

figura 44- desenho técnico

look 8 ou saídas

figura 45- maquete de exibição para projeto de banca externa Fonte: acervo do autor

5. UMA CONCLUSÃO SOBRE VESTIR
UMA REALIDADE

As experiências metodológicas do processo visual, bem como a reflexão acerca do espelho como metáfora
de uma identidade de um sujeito que se olha e se vê, de um sujeito reflexivo, que se veste, estimularam um olhar
sobre as roupas, as pessoas e a moda para além do ser-consumo: o ser que constrói sua identidade, manifestada
inclusive pela articulação dos elementos do vestuário e da relação de sua corporeidade com sua essência.
Certamente a experiência deste projeto motivará próximas experiências do autor no âmbito da Moda como
poética, técnica e conhecimento. Espera-se que este trabalho possa contribuir para o contexto de moda brasileira,
ainda que no âmbito da universidade, como uma proposta de reflexão, por meio das imagens propostas, acerca
de identidade, auto-imagem e vestir-se.
Pode-se, por meio da articulação visual manifestada num projeto de coleção conceitual em estilismo,
experimentar as potências oferecidas pelos interiores dos paletós, no sentido de uma estrutura presente, mas
visualmente oculta pelas camadas superiores de tecido. Deste modo, pôde-se propor peças de vestuário
resultantes do sentido de vestir-se de modo reflexivo: superfícies que, tal qual quem as vestem, voltam-se sobre si
mesmas, mas que não se limitam ao exercício narcisista, e, ao contrário, lançam-se para o mundo a medida em
que há consciência de sua existência, de sua estrutura, de sua composição, tornam-se reflexos de um contexto, de
uma história, de uma identidade.
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