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MODA, MEMÓRIA E MUSEU 

 

Diêgo Jorge lobato Ferreira - IFMA / UAM 

 

RESUMO: Este artigo aborda a relação entre Design de Moda, Arte Contemporânea e 
Museu, em diálogo com as criações do designer de moda Hussein Chalayan. A partir 
da análise dos desdobramentos de sua produção, buscamos identificar os princípios 
de criação dealgumas de suas coleções que nos revelam questionamentos e 
problematizações. O design e a moda nos museus vêm complementar os acervos que 
falam de um tempo pretérito e pode nos fazer pensar em futuro, já que o que está em 
jogo é o presente. Neste sentido a intenção desta pesquisa não é reconstruir uma 
história da moda, ou mesmo dos museus ainda que não se possa abrir mão de certas 
informações históricas, mas investigar o encontro entre esses espaços produtores de 
sentidos: Design, Arte e Museu.  

Palavras chaves: Design de Moda, Arte Contemporânea, Museu.  

ABSTRACT: This article discusses the relationship between Fashion Design, and 

Contemporary Art Museum, in dialogue with the creations of fashion designer Hussein 

Chalayan. From the analysis of the consequences of their production, we seek to 

identify the principles of creating some of their collections that reveal the questions and 

problems found. Design and fashion in museums will complement the collections that 

speak of a past tense and can make us think about the future, since what is at stake is 

the present. In this sense the intent of this research is not to reconstruct a history of 

fashion, or even museums that still cannot let go of certain historical information, but to 

investigate the encounter between these producers spaces senses: Design, Art and 

Museum.  

Keywords: Fashion Design, Contemporary Arts Museum. 

 

Introdução  

Atualmente temos observado um aumento crescente de acervos museológicos 

da área de moda, tanto em museus específicos quanto nos históricos e de arte, 

além de institutos, galerias de arte e fundações que preservam a memória de 

designers e artistas. Fato é que não se pode negar que a roupa é um indicador 

de memória.  

As roupas trazem sensações, lembranças que nos rementem a momentos 

importantes de nossas histórias e vivências; elas mesmas contam e recontam 

histórias. Partindo desse pressuposto, musealizar uma peça de roupa significa 
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que determinado objeto que foi doado e/ou adquirido, aceito e deu entrada em 

um museu como indicador da memória tem uma história para contar. Esse 

processo de incorporação da peça ao acervo é feito detalhadamente, o que 

gera uma descrição do objeto - a documentação- , estabelecendo-se assim 

uma trajetória do artefato-roupa. Quando uma peça de vestuário entra em uma 

instituição museológica ela torna-se uma peça do patrimônio cultural do grupo 

que mantém este espaço museológico. Isto é, transforma-se em objeto de 

contemplação. Duas consequências seguem diretamente destas afirmações: 

(1) o artefato muda sua função original, pois, se antes era útil, isto é, tinha uma 

função ligada à prática, neste segundo momento sua função é ligada à 

reflexão, ao exercício do pensar; e (2) o efeito seguinte seria o do objeto tornar-

se ‘sagrado’, uma vez que este adquire uma aura que valoriza e distancia-o de 

tal forma do público que ele se torna intocável. O lugar-museu tem como 

função despertar a reflexão a partir do patrimônio. A museologia busca 

dinamizar os acervos dos museus visando à transmissão de conhecimento e 

aproximação com o público. A exaltação da memória, por sua vez, tem se 

ampliado na sociedade atual, e a cada dia cresce o número de instituições que 

preservam reminiscências das sociedades. Por outro lado, percebe-se, dentro 

do contexto e das discussões sobre o museu na contemporaneidade, um 

deslocamento e incorporação de novas linguagens, como é o caso das 

exposições do designer de moda Hussein Chalayan. Os desdobramentos entre 

Design de Moda, Museu e Arte Contemporânea observados na obra do 

designer de moda Hussein Chalayan é um de nossos questionamentos e busca 

verificar essas inter-relações do eixo Design de Moda / Arte. Entendendo essa 

moda que ultrapassa as passarelas e chega até as galerias de arte e museus. 

Observando o histórico do designer de moda Hussein Chalayan, nota-se sua 

forte ligação com o universo da arte principalmente a arte contempoânea. Em 

suas criações o uso de materiais inovadores e o forte aparato tecnológico é 

perceptível. Suas soluções criativas estão impregnadas e atravessadas por 

soluções artísticas uma união do Design de Moda com a Arte. 
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Hussein Chalayan graduou-se em Design de Moda em 1993 pela Escola de 

Arte e Design de Saint Martin em Londres, inaugurando seu ateliê em 1994, em 

seus desfiles é frequente o uso instalações e formas esculturais que exploram 

a percepção e a realidade da vida moderna, com um interesse particular na 

identidade cultural, migração, antropologia, tecnologia, natureza e genética. O 

seu trabalho é apresentado em passarelas e galerias de arte, já dirigiu 

pequenos curtas metragens patrocinados pela Turquality, como: “Temporal 

Meditations”, “Placeto Passage” e “Anaesthetics”, apresentados na Turquia em 

2005, na Bienal de Veneza, e no Museu Groningen, na Holanda, com uma 

retrospectiva de 10 anos de seu trabalho. Em 2006 foi adjudicado como 

Designer de Moda Honoree Star do Grupo Internacional em Nova York.  

 

Possui em seu currículo um conjunto de coleções que transitam pela 

hibridização de ideias e áreas que vão da moda à construção de instalações 

eletrônicas. Seu trabalho proporciona um questionamento acerca do 

contemporâneo e da própria mudança ambiental que vem afetando nossas 

formas de sobrevivência. Hussein Chalayan teve seu trabalho exposto em 

museus e galerias a saber: 

• "Hussein Chalayan, The Box" projeto de arte encomendado pelo Pippy 
Houlds Worth Gallery (2013 maio) 

• Exposição individual "Fashion Narrativas" no Les Arts Decoratifs, em Paris 
(2011 jul.-nov.) 

• Instalação "Estou triste Leyla (Üzgünüm Leyla)" exibido durante um show 
solo em Lisson Gallery, de Londres. 

• Exposição individual '1994-2010 'no Istanbul Modern (2010 jul.-out.) 
• Exposição individual "de Moda e Back ', no Museu de Arte Contemporânea 

de Tóquio (2010 abr-jun) 
• Hussein Chalayan: De Moda e Back - seleção abrangente de 15 anos de 

trabalho de Hussein Chalayan exposto no Museu do Design, em Londres 
(2009 janeiro-maio) 

• Hussein Chalayan, 10 anos de trabalho exposição retrospectiva, Museu 
Groninger, Holanda, em seguida, viajou para o Wolfsburg, na 
Alemanha. Patrocinado pela Turquality (2005 abr-set) 

• Retrospectiva Echoform, Galerist, Istambul (2003 de abril) 
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• Roupas correio aéreo - Musée de la Mode, Palaisdu Louvre, Fotografia por 
Paul Wetherell, gráficos por Mike e Rebecca (1999 dezembro) 

• Exposição individual na Collete, em Paris (1998 Paris) 
• Exposição individual - A Galeria Janela, Praga (1996 agosto-setembro) 
 

Relações e desdobramentos 

Como aporte teórico selecionamos, nesse primeiro momento, os autores 

FORTY, 2007; AZZI, 2010; CRANE, 2006; SORCINELLI, 2008. Outras obras 

serão pesquisadas em relação à Design de Moda, Arte Contemporânea e 

Museu, pelo viés das Teorias da Memória. Na atualidade os trajes e a moda 

têm adquirido importância nos estudos da história social e dos estudos 

culturais; além disso, cabe destacar a função social do traje, como indicativo de 

um contexto cultural. “O vestuário constitui uma indicação de como as pessoas 

em diferentes épocas, vêm sua posição nas estruturas sociais e negociam as 

fronteiras do status” (CRANE, 2006, p. 21).  

Em relação à interface design, moda e arte, a autora AZZI (2010, p.05) 

esclarece que: 

Tradicionalmente, a crítica de arte questiona o estudo da moda 
como campo filosófico. No entanto como afirma a filósofa 
Marie-José Mondzain, “a moda não é a primeira vista, o que se 
pode poderia chamar de objeto de tradição filosófica, mas na 
verdade todo objeto pode se tornar filosófico, quando encontra 
uma forma de interrogá-lo a partir de sua história e de seus 
sentidos.  

 

Assim, o vestuário passa a ser visto como documento-memória, pois faz 

referências a uma cultura em um período específico, refere-se às tradições, 

aos hábitos e aos costumes que caracterizam os grupos sociais em diferentes 

épocas (SORCINELLI, 2008). Sendo assim “a roupa fala, e para entendê-la, é 

preciso reposicioná-la como fonte histórica (GUEDES e TEIXEIRA, 2009, p.2)”. 

Contudo, apesar de adquirir espaço nas discussões históricas e culturais, ainda 

há certas restrições referentes à presença da moda nos museus. Albuquerque 
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e Delgado dialogam com nossas proposições: 

Apesar do traje e da moda estarem nos museus há muitos 
anos pela mão dos grandes mestres da pintura, somente no 
século XX se assume uma nova interdisciplinaridade entre a 
moda e a arte, ao passarem a ser sistematizadas e 
enquadradas nas discussões de abordagem artístico-científica. 
Dentro da temática agora apresentada, os museus podem-se 
assumir como locais privilegiados de desenvolvimento de 
competências ao nível da interpretação e análise crítica do 
Traje e da Moda, proporcionando oportunidades de pesquisa 
através das exposições das suas coleções de pintura e 
material interpretativo (ALBUQUERQUE E DELGADO, 2009, p. 
324).  
 

Vale ainda frisar que, somente na primeira metade do século XIX, alguns 

museus mostraram interesse por objetos referentes à moda. O tema design e 

moda, assim como sua presença nos museus, ganha evidência. Vale ainda 

frisar que, somente na primeira metade do século XIX, alguns museus 

mostraram interesse por objetos referentes à moda (AZZI, 2010). A autora 

lembra que  

em 1851 é fundado na Inglaterra o Victoria and Albert Museum, 
o museu consagrado às artes, com imenso acervo formado por 
pinturas, esculturas, objetos de metal e vidro, cerâmicas, 
desenhos, mobiliário, fotografias, arte islâmica e, ainda, 
tecidos, roupas, joias e acessórios, incluindo bolsas e sapatos. 
Atualmente, é o maior museu de arte e design do mundo (AZZI, 
2010, p.41- 42).  
 

Ao compreender a memória como algo que está presente em nossas vidas é 

possível entender os artefatos - roupas e acessórios - como memórias que 

falam de um tempo que já não existe mais, que caracterizam uma realidade 

específica. Por isso, neste projeto de pesquisa, o design do vestuário 

relacionado ao trabalho museológico vem complementar o estudo proposto. 

O conceito que permeia a criação do Designer de Moda Hussein Chalayan é 

que as roupas são ambientes habitáveis, representando a ideia de uma 

existência nômade. Entendendo que estes ambientes criados pelas roupas são 

completamente transportáveis e que questionam a habilidade humana de se 

acomodar a transformações da vida urbana, extrapolando assim a inter-relação 



 

 

 

2191 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

entre corpo, arte, moda e tecnologia, ampliando assim o universo da moda que 

vai além do universos dos desfiles tradicionais. 

O designer se apropria do corpo como um lugar a ser explorado, investigando e 

questionando como esse corpo se relaciona com o mundo circundante. Criando 

novas formas e funções para as roupas, que vão além do simples vestir.  Seu 

trabalho está longe se ser, o mesmo não se baseia em tendências. Suas 

criações evoluem para algo que vai além do simples espetáculo.  Esta relação 

da Arte performática com o Design de Moda em seus desfiles é evidente e 

sobre esta relação a curadora de arte contemporânea Ginger Gregg Duggan 

diz que seus desfiles se encaixam na categoria substância. Para curadora:  

Os designers cujos desfiles encaixam-se na categoria da 
substância relacionam-se à performance enfatizando o 
processo em detrimento do produto. [...] o fato de o produto 
ocupar plano secundário em relação ao conceito resulta em 
desfiles semelhantes a rituais. ( DUGGAN, 2002, p.10) 

Os limites entre o mundo da Arte e da Moda são são extremamente tênues ou 

estão diluídos. O desenvolvimento híbrido moda/ performance faz surgir 

inúmeras indagações: “Trata-se de um desfile ou um evento? É um vestido ou 

uma escultura? Isto é uma boutique ou uma galeria de arte?” ( DUGGAN, 2002, 

p.4) 

Partilhando dessa relação nômade o designer criou duas coleções que nos 

focaremos no decorrer da pesquisa que demostram muito essa relação de 

extensão da forma humana. As roupas de Geotropics Primavera/Verão 1999 

são baseadas na definição de nação e como suas fronteiras são determinadas 

por elementos da natureza, como montanhas e rios, ou pelas invenções do 

homem como as conquistas. Chalayan aplica noções de natureza, cultura e 

nacionalismo para o espaço que diretamente envolve o corpo como uma micro 

geografia, um espaço que é usualmente ocupado por camadas de roupas.  

O final do desfile o designer apresentou dois trajes. Uma cadeira foi integrada a 

uma destas roupas, de forma que a modelo e a cadeira pareciam ser uma 

única entidade e a modelo podia sentar-se quando ela quisesse. O outro traje 
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era um revestimento de resina sintética com um rudimentar formato de vestido. 

A partir da possibilidade de carregar uma cadeira consigo, Geotropics explorou 

a ilusão de uma existência viajante, itinerante. Este conceito origina a ideia de 

que viajar pode ser um estado permanente como também um modo funcional 

de chegar a um destino. 

Os vestidos funcionam como ambientes transportáveis. O conceito vai além 

das fronteiras geográficas entre nações. Expandindo esse conceito Hussein 

Chalayan desenvolveu uma coleção chamada AfterWords (outono/ inverno 

2000), apresentada no teatro londrino Sadler`sWell.  

 

Hussein Chalayan visualizou uma sala de estar vazia e 
desenvolveu sua coleção desfile em torno do conceito. No 
curioso ambiente, as modelos começavam a se vestir com 
mantas tiradas de cima dos móveis. Uma delas pisou na mesa 
baixa central, que se abriu formando uma saia. O resto da 
mobília transformou-se em malas.( DUGGAN, 2002, p.11) 

 

O Design de Moda e a sua relação com a memória pelo viés museológico é de 

suma importância para entender esse processo histórico que narra momentos 

importantes de diversas épocas e mais especificamente à produção do 

designer de moda Hussein Chalayan, haja vista de sua importância para moda 

contemporânea, entendendo a sua relação com universo do Design de Moda 

com a Arte Contemporânea pelo viés.  

 

Considerações finais 

Na atualidade o estudo do Design de Moda tem adquirido grande importância 

nos estudos da história social e dos estudos culturais; além disso, cabe 

destacar a função social do traje, como indicativo de um contexto cultural. “O 

vestuário constitui uma indicação de como as pessoas em diferentes épocas, 

vêm sua posição nas estruturas sociais e negociam as fronteiras do status” 

(CRANE, 2006, p. 21).  Assim, o vestuário passa a ser visto como documento-

memória, pois faz referências a uma cultura em um período específico, refere-
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se às tradições, aos hábitos e aos costumes que caracterizam os grupos 

sociais em diferentes épocas (SORCINELLI, 2008). A roupa fala, e para 

entendê-la, é preciso reposicioná-la como fonte histórica. Contudo, apesar de 

adquirir espaço nas discussões históricas e culturais, ainda há certas restrições 

referentes à presença da moda nos museus.  

Há que se destacar, também, a presença de outras exposições que estão 

relacionadas ao assunto. Ao compreender a memória como algo que está 

presente em tudo e em todos, pode-se entender os artefatos - roupas e 

acessórios - como memórias que falam de um tempo que já não existe mais, 

que caracterizam uma realidade específica.  
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