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RESUMO 
O artista Salvador Dalí e a estilista Elsa Schiaparelli tiveram diversas criações em conjunto, 
em especial no campo da moda. No campo da arte a relação entre os dois se deu durante 
Exposição Internacional Surrealista de 1938 em um manequim que é parte da “Rua dos 
Manequins”, um dos environments da exposição, que são os primeiros experimentos do que 
hoje denominamos instalações. Após essa exposição, a estilista ainda lança sua coleção 
Circus, a qual também conta com cocriações feitas com o artista. Este artigo prentende 
analisar a relação entre dos dois criadores a partir desta exposição e desdobramentos 
posteriores, demonstrando como criavam em conjunto e a importância dessa relação para a 
carreira de cada um, a partir de depoimentos em seus diários e autobiografias. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
The artist Salvador Dalí and the fashion designer Elsa Schiaparelli had several creations 
together, especially in the field of fashion. In the field of art the relationship between the two 
took place during the International Surrealist Exhibition of 1938 on a mannequin that is part 
of the "Mannequins Street", one of the environments of the exhibition, which are the first 
experiments of what we now call installation. After this exhibition, the stylist still launches her 
Circus collection, which also has co creations with the artist. This article intends to analyze 
the relationship between the two creators from this exhibition and later developments, 
demonstrating how they created together and the importance of this relationship for each one 
's career, from testimonies in their diaries and autobiographies. 
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Introdução 

O movimento artístico e literário surrealista tem seu início na década de 1920 e foi 

de grande importância por ter questionado os padrões de vida social, possuindo 

repercussões até hoje. Vários dos artistas do grupo surrealista vieram do dadaísmo, 

tendo ambos os movimentos em comum a negação da ordem social, porém o 

surrealismo se difere por enfatizar a expressão do inconsciente, explorando sonhos 

e associações de ideias aparentemente gratuitas. Os artistas defendem que o 

surrealismo não é apenas um movimento artístico, mas uma atitude, uma forma de 

ver o mundo, talvez por isso existam grupos surrealistas até hoje.  

O surrealismo foi fundado pelo médico psiquiatra e poeta André Breton (1896-1966). 

Ele estudou as teorias de Sigmund Freud e trabalhou em um hospital psiquiátrico 

durante a guerra, ocasião na qual conheceu o estudante de medicina e poeta Louis 

Aragon (1897-1982). Isto o influenciou na formulação das teorias surrealistas e o 

levou a criar um grupo para discussões e atividades coletivas que incluíam jogos e 

sessões de sono. O grupo surrealista atuante na França não foi fixo, principalmente 

por causa de brigas e desentendimentos entre os integrantes.  

Em 1924 o primeiro Manifesto do Surrealismo1 é publicado, no qual são expressas 

ideias como a crítica a razão e a realidade e o enaltecimento do sonho e das teorias 

de Freud. No manifesto há a seguinte definição do movimento: 

SURREALISMO, s.m. Automatismo psíquico em estado puro 
mediante o qual se propõe exprimir, verbalmente, por escrito ou por 
qualquer outro meio, o funcionamento do pensamento. Ditado do 
pensamento, suspenso qualquer controle exercido pela razão, alheio 
a qualquer preocupação estética ou moral. 

ENCICLOPÉDIA. Filosofia. O Surrealismo baseia-se na crença na 
realidade superior de certas formas de associação até aqui 
negligenciadas, na onipotência do sonho, no jogo desinteressado do 
pensamento. Ele tende a arruinar definitivamente todos os outros 
mecanismos psíquicos, e a substituí-los na resolução dos principais 
problemas da existência. (BRETON, 2001, p. 40) 

O surrealismo, pregando a criação sem o controle da razão, defende que o artista 

deixe que a obra se auto-organize de modo não lógico para que sua estrutura se 

aproxime do próprio inconsciente, assim o artista terá maior criatividade e será 

autêntico. Para isso, os surrealistas buscam criar partindo do inconsciente, que 
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poderia se manifestar através de desejos, sonhos, loucura, alucinações, delírios e 

até mesmo ao acaso.  

Para Oliveira (2008) as obras surrealistas são como percursos narrativos mostrados 

ao espectador ainda enquanto estão acontecendo: “[...] o destinatário acompanha e 

experimenta as combinações das dimensões modalizantes do sujeito da 

narratividade, o que o move a viver os efeitos de liberação que um alguém, vivificado 

na tela, na colagem, no filme, na roupa, experimenta” (OLIVEIRA, 2008, p. 657). 

Desta forma, as pesquisas surrealistas transcendem a tela e o papel e partem para o 

objeto, o cinema, a arquitetura, a joalheria, a moda e até mesmo para o espaço. 

Uma das frases que resume as experimentações e conceitos do movimento é “É 

belo como [...] o encontro fortuito de uma máquina de costura e um guarda-chuva 

sobre uma mesa de dissecação!” (LAUTREAMONT, 2015, p. 240). A frase não só 

mostra a criação de uma imagem poética e o uso do pensamento analógico, muito 

utilizados na criação literária surrealista, como também o ideal de beleza 

convulsiva²: “Uma beleza de estranheza nascida de encontros inesperados de 

palavras, sons, imagens, coisas, pessoas” (HUGHES, 1991, p. 221, tradução 

nossa). Este ideal de beleza é usado tanto para as criações bidimensionais, quanto 

tridimensionais, aplicando-se também ao corpo.  

 
Exposição Internacional Surrealista de 1938 e os Diálogos e Influências na 
Moda  
A Exposição Internacional Surrealista de 1938 tinha a intenção de apresentar uma 

retrospectiva de trabalhos do grupo e internacionalizar o movimento. Seu catálogo 

lista sessenta artistas representando quatorze países, entre estes a Alemanha, 

Inglaterra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, EUA, França, Itália, Romênia, 

Suécia, Suíça, Tchecoslováquia e Japão.  

Esta exposição marcou o início de uma forma inovadora e polêmica de se expor. 

Kachur (2003) considera esta e outras exposições surrealistas posteriores como 

“espaços ideológicos”, pois apresentam uma polêmica em formato de exposição. O 

autor não desconsidera que toda e qualquer exposição é de certa forma ideológica, 

porém ele define que nestes espaços há “o abandono de uma apresentação 

aparentemente simples ou declaradamente neutra em favor de um formato 
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relativamente subjetivo” (p. 6, tradução nossa). A raiz dessa mudança de concepção 

do espaço expositivo estaria nas exposições futuristas, onde os artistas 

apresentavam imagens de forma multimídia e declamavam poesias com barulhos de 

música ao fundo. Porém os espaços ideológicos surgem de fato nas exposições 

dadaístas, as quais tinham um tom de protesto político. 

O principio que norteou a organização do espaço da exposição pode ser resumido 

na frase de Breton: “Surrealidade depende de nosso desejo por uma completa 

desorientação de tudo”³. Segundo Altshuler (1998), autor de um livro dedicado às 

exposições de vanguarda, a grande diferença dessa exposição em relação às 

Exposições Internacionais Surrealistas anteriores  foi a disposição do espaço com 

instalações  que claramente dominavam as obras mostradas dentro delas. A 

organização do espaço foi feita de forma teatral, parecendo um pesadelo, com uma 

série de environments, ambientes que causam desconforto e perplexidade, que 

foram mostrados ao público pela primeira vez nesta exposição. 

Para O‟Doherty (2002), a grande inovação feita no espaço expositivo foi o uso do 

teto como parte essencial para o ambiente, o que antes era um espaço morto da 

galeria. Ele descreve essa mudança, que foi feita por Duchamp, como uma inversão 

do teto com o chão, sendo assim, o falso braseiro, feito de um velho tonel iluminado 

com uma lâmpada, seria como um lustre. Para o autor, esta foi a primeira vez que 

um artista subsumiu uma galeria inteira com uma única intervenção. 

 
Figura 1 – Salão principal da Exposição, com sacos de carvão no teto e folhas pelo chão. Ao fundo do 

lado esquerdo, pode-se ver o fim da Rua dos Manequins. (Fonte: KACHUR, 2003, p. 67) 
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Duchamp também concebeu outros elementos para a galeria, inclusive portas 

giratórias que não levavam à lugar nenhum. Essas portas tinham a intenção de 

confundir o espectador entre o que estava dentro e o que estava fora do prédio.  

Além dos objetos que criavam o environment de Duchamp, a sala principal também 

tinha quatro camas, diversos quadros e objetos. Na figura 1 vemos dois destes 

objetos: “Cobertura de Folhagem” (1936) de Wolfgang Paalen (cadeira coberta com 

trepadeira) e “Jamais” de Óscar Dominguez (uma vitrola com duas pernas de 

manequim saindo do auto falante e um braço de manequim no lugar do braço da 

agulha), além do último manequim da Rua dos Manequins. 

A abertura da exposição foi polêmica, causando tumulto na entrada da Galeria. Paul 

Éluard fez um discurso para os convidados enquanto dançarina Helene Vanel fazia a 

performance The Unconsummated Act em volta dele. Ele anunciou que o autômato 

Enigmarelle, “em falsa carne e falso osso”, atravessaria a galeria.  

A Revista Vogue descreve a abertura dizendo que "distúrbio, claustrofobia, 

sentimento de terrível desgraça pairavam sobre os aposentos". E ainda descreve a 

reação das pessoas presentes:  

De fora das sombras, rostos familiares surgiram e desapareceram: a 
linda cabeça loira da Sra. John Wilson (Nathalie Paley) contra os 
sacos de carvão; Bettina Bergery, muito interessada e sem medo, 
dizendo que tudo isso lembrava sua infância; Bérard, caminhando 
rapidamente; Edward James parado pacientemente contra a parede, 
esperando a dançarina sair novamente e brincar na poça de lama; 
Schiaparelli em paillettes; Madame Ralli, pequena e esperta - e 
ansiosa para sair. (Bettina Wilson, “Surrealism in Paris”, Vogue de 
Março 1938, p. 144 Apud ALTSHULER, 1998, p. 124) 

Para entrar na galeria, os convidados tinham que passar pelo pátio do prédio, onde 

estava a obra Taxi Chuvoso de Salvador Dalí, considerada uma das melhores obras 

pela crítica, sendo chamada de la suprême trouvaille surréaliste. A obra consistia em 

um taxi, no qual chovia na parte de dentro, em cima de dois manequins. Um deles 

era um motorista com cabeça de tubarão e óculos escuros de proteção e o outro era 

sua passageira, uma mulher descabelada recoberta com alface e caracóis vivos. A 

obra de Dalí foi tão polêmica que os caracóis ganharam uma nota em um jornal 

dizendo que os assistentes da galeria os alimentavam com alface todos os dias e os 

colocavam de volta antes da abertura. 
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O espaço seguinte, antes da sala principal, ficou conhecido como Les plus belles 

rues de Paris, e consistia em um “longo corredor cujas secções eram indicadas por 

placas, com nome de ruas [...]. De cada lado do corredor, os visitantes eram 

acolhidos por mulheres de cera, feitas e vestidas cada uma por um pintor.” 

(ALEXANDRIAN, 1976, p.159). Ao todo são 16 manequins, os quais, nas palavras 

de Sawin, foram dispostos no corredor “como prostitutas ao lado das portas da Rua 

St. Denis”, cada uma com objetos estranhos que expressavam as mulheres das 

fantasias de cada artista (SAWIN, 1995, p. 4). Cada artista criou adereços para o 

seu manequim, sendo que quatro deles aparecem nus enquanto outros doze 

aparecem parcialmente vestidos ou com o corpo completamente encoberto. Outra 

característica comum entre os manequins é um uso de algum adorno na cabeça, 

desde um véu até uma gaiola ou um crânio de um animal.  

Nas paredes do corredor dos manequins havia pôsteres, convites, anúncios e 

fotografias fazendo referência às obras e escritos de anos antecedentes. A 

retrospectiva de trabalhos também foi feita através da publicação do Dictionnaire 

abrégé du Surréalisme, com fotos do grupo de anos anteriores, além de ter 

definições de palavras na concepção dos surrealistas. Entre as palavras que 

aparecem no dicionário estão também as definições de cada artista, como por 

exemplo, a definição de Breton como “o copo de água na tempestade” 

(DICTIONNAIRE, 1990, p. 5, tradução nossa). 

Também atrás de cada manequim havia nomes de ruas, algumas destas inventadas, 

como: Rue de Tous les Diables, Rue Faible, Rue de la Transfusion de Sang, Rue 

d’une Perle, Rue aux Lèvres, Rue Cerise e Rua Albert Tison, sendo esta última uma 

pessoa imaginária. Outros nomes são de ruas de Paris, como, por exemplo, as ruas 

históricas: Rue de la Vieille-Lanterne (onde se suicidou Nerval), Rue Vivienne (onde 

viveu Lautréamont) e Rue Nicolas-Flamel. Também havia ruas com nomes 

“atraentes” (JEAN, 1967, p. 281) como Porte des Lilas, Passage des Panoramas e 

Rue de La Glacière.  

Dentre os 16 manequins é de maior interesse dessa pesquisa o manequim de Dalí, 

que ficava ao lado da placa Passage des Panoramas, e foi fotografado em dois 

estágios diferentes. No primeiro (Figura 2), ele aparece apenas com um turbante 

com penas e o chapéu de pássaro, parecendo estar em processo de montagem. 
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Numa segunda foto (Figura 3), que parece ter sido tirada quando a exposição já 

estava pronta, o manequim veste uma espécie de capacete de tricô rosa produzido 

por Elsa Schiaparelli (1890 – 1973)⁶, inspirado em uma peça peruana conhecida 

como chullo, o qual tem abas laterais que tampam as orelhas. Esta peça 

possivelmente foi feita para a coleção de inverno de 1937-1938, na qual a estilista 

buscou inspiração na tradição de outros povos e outras culturas. Por cima da peça 

da estilista, ainda havia um chapéu com formato de cabeça de pássaro e um 

turbante, que, segundo Oliveira (2008, p. 691), sobrecarrega a exploração do chullo, 

que é ainda intensificada pelo contraste com a vestimenta de malha colada às 

formas do corpo. Nesta vestimenta, há várias colheres de chá coladas, 

principalmente pelo tronco. No peito há um ovo quebrado escorrendo e na cintura, 

um cinto e um pequeno morcego. O manequim ainda veste um par de luvas 

compridas que chegam até o cotovelo.  

Segundo Blum (2003, p. 124), atrás do manequim havia páginas de várias edições 

da revista American Weekly, mostrando fotos com criações do artista feitas nos EUA 

que fazem referência a trabalhos de Schiaparelli. A partir dessa obra, temos a 

primeira criação em conjunto no campo da arte entre Dalí e Schiaparelli, uma das 

relações entre arte e moda mais famosas do modernismo.  

O manequim de Dalí não só tem uma relação com a moda por usar uma peça criada 

por uma estilista, como também serviu de inspiração para lojas que estavam na 

mesma rua da Galeria (KACHUR, 2003, p. 58). Como é o caso da foto de uma 

vitrine (figura 4), que mostra como alguns estilistas do período também buscaram 

inspiração no surrealismo, em especial nesta exposição que foi polêmica desde sua 

abertura. 
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Figura 2 – Manequim de Salvador Dalí (Fonte: KACHUR, 2003, p. 36) 
Figura 3 – Manequim de Salvador Dalí (Fonte: KACHUR, 2003, p. 58) 

Figura 4 – Vitrine inspirada no manequim de Dalí, Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris, janeiro de 
1938. (Fonte: Kachur, 2003, p. 58) 

 
Segundo Altshuler (1998), o manequim é um emblema surrealista que veio das 

pinturas de De Chirico (1888 – 1978), artista italiano que foi inspiração do grupo 

surrealista por alguns anos, mas que em determinado momento mudou o estilo de 

suas pinturas e foi considerado um traidor pelo grupo.  

A Rua dos Manequins é considerada por vários autores como “o ponto culminante 

das pesquisas em objetos surrealistas” (KACHUR, 2003, p. 78, tradução nossa) que 

começou como um projeto do grupo em 1932. Blum (2003) descreve que este foi o 

espaço da exposição mais fotografado por ter combinado vários elementos 

diferentes e bizarros, se tornando o espaço visualmente deslumbrante.  

 

Desdobramentos entre Arte e Moda após a Exposição de 1938 
Elsa Schiaparelli, estilista famosa por suas criações inspiradas no surrealismo, 

lançou três semanas após a abertura da exposição de 1938 a coleção Circus, a qual 

ela define como  

A coleção mais desenfreada e arrogante […]. Barnum, Bailey, Grock, 
e os Fratellinis se soltaram em uma dança louca nos respeitáveis 
showrooms, subindo e descendo a escadaria imponente, dentro e 
fora das janelas, palhaços, elefantes, cavalos, decoraram as 
impressões com as palavras "Attention à la Peinture". Balões para 
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bolsas, polainas para luvas, cones de sorvete para chapéus, e cães 
Vasling treinados e macacos travessos (SCHIAPARELLI, 2007, p. 
91-92, tradução nossa). 

Ainda que as cores, formas e motivos desta coleção fossem bem fora do comum da 

época, Elsa comenta que não perdeu nenhum de seus clientes ricos conservativos e 

fora de moda, e ainda atraiu novos clientes, em especial, “estrelas”. 

A coleção é marcada por duas peças criadas em conjunto com o artista Salvador 

Dalí, que são The Skeleton Dress (figura 5 e 6) e The Tears Dress (Figuras 7 e 8). 

Estas peças específicas parecem não conversar esteticamente com as fotos e 

descrições das outras peças da Coleção Circus, porém se encontram catalogadas 

no Victoria & Albert Museum como pertencentes à coleção.  

A obra The Skeleton Dress (em português, “Vestido Esqueleto”) é feito de crepe de 

seda preto com volumes feitos com enchimento de algodão com a técnica quilting 

trapunto (detalhe na figura 6). Esta técnica, geralmente delicada, foi usada de forma 

exagerada pela estilista, com costuras por trás do vestido para que o volume 

aparecesse à frente. As costuras dos ombros e o lado direito do vestido são 

fechados por grossos zíperes de plástico.  

O desenho formado pelo quilting trapunto são de ossos salientes de um esqueleto, 

evidenciando a escápula, a coluna vertebral, as costelas, a bacia e os fêmures. Sua 

modelagem é extremamente colada ao corpo, criando uma silhueta comprida e 

esguia (figura 5).  

 

Figura 5 – “The Skeleton Dress”, 1938. (Fonte: http://collections.vam.ac.uk) 

Figura 6 – Detalhe (Fonte: WOOD, 2007, p. 64) 
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Por fotos, podemos ver que o tom de preto do vestido é frio e pouco profundo, 

revelando um brilho esbranquiçado. Segundo Heller, ao contrário do branco, que é a 

união de todas as cores, o “preto é uma cor sem cor” (HELLER, 2013, posição 

3000). A partir de suas pesquisas, a autora concluí que o preto é associado em 

diversas culturas à elegância, poder, morte. Muitas vezes essa cor está relacionada 

a algo 

[...] mau e ruim. […] O crime de chantagem, em inglês, se chama 
blackmail. Uma bête noire, em francês, significa um animal preto, o 
“bicho papão”. As asas pretas dos morcegos são características do 
diabo, de acordo com uma antiga simbologia. Existem também, entre 
as pessoas, as “ovelhas negras”. […] Os que riem ao verem o outro 
fracassar, os que consideram como engraçados os acidentes, as 
doenças e a morte, desses dizemos que têm um “humor negro”. 
(HELLER, 2013, posição 3092) 

O preto, segundo Lurie (1997, p. 200), também é “a cor da noite e da escuridão. Por 

milhares de anos representou a tristeza, o pecado e a morte. É a cor tradicional do 

luto, e na mitologia clássica a própria Morte aparece em uma veste de zibelina.”. 

A silhueta do vestido se relaciona com as interpretações da cor feitas pelas autoras: 

o preto relacionado à morte é reafirmado pelos volumes que formam o esqueleto; o 

tecido rente ao corpo, complementa o significado de elegância, sofisticação e poder. 

Esta parece ser a única peça da cor preta da coleção, por isso a cor parece ter sido 

escolhida em função desses significados que se relacionam com sua forma.  

Wood (2007, p. 65) afirma que as imagens de esqueletos podem ser vistas na obra 

de Dalí desde a metade dos anos 1930 e é particularmente prevalente em suas 

gravuras para de Les Chants de Maldoror de 1934. Segundo o site da estilista, Dalí 

teria a presenteado com um desenho juntamente com o texto: “Querida Elsa, eu 

gosto desta ideia de „ossos do lado de fora‟ (...)”⁷. Ainda segundo a autora (WOOD, 

2007, p. 65), “quase mais alienígena do que humano, o Vestido Esqueleto é um dos 

trabalhos mais surreais dos anos 1930. Ele era usado com um longo véu negro e a 

miniatura de uma concha dourada”, que segundo Blum seria um chapéu de palhaço 

com o formato de uma concha e o véu seria uma “tenda de circo”. Este 

deslocamento de objetos banais para compor as obras é uma forma de beleza 

convulsiva surrealista. 
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O vestido esqueleto também parece se relacionar com a arquitetura surrealista, que 

é descrita por vários artistas, e predita por Paul Éluard como “Um dia, as casas 

serão viradas ao avesso, como luvas [...]” (ALEXANDRIAN, 1973, p. 186). Assim 

como a arquitetura surrealista seria uma luva do avesso, o vestido parece ser um 

corpo humano virado do avesso, mostrando o que está por debaixo da pele, o 

esqueleto.  

Alexandrian (1973, p. 185) ainda define a arquitetura surrealista como irracional, “[...] 

não correspondendo a noções de conforto; é figurativa, e mesmo metafórica; 

pretende tornar habitáveis as esculturas monumentais, representando de preferência 

seres ou objetos”. Tal definição ainda se associa ao vestido, que, por ser 

extremamente justo, principalmente nas pernas, pode ser desconfortável para andar. 

Blum (2003) afirma que o trabalho de Schiaparelli tem relação com a escultura, e a 

estilista comenta em sua biografia, que chegou a trabalhar com esta linguagem, mas 

ainda assim preferiu seguir o caminho da moda, no qual não tinha nenhuma 

experiência quando começou.  

Outra obra feita em conjunto com Salvador Dalí é The Tears Dress (ou “Vestido de 

Rasgos”), o qual se tem dois exemplares. Um se encontra no catálogo do Museu 

Victoria & Albert, e outro no Philadelphia Museum.  

 
Figura 7 - “The Tears Dress”, 1938. (Fonte: http://collections.vam.ac.uk/) 

Figura 8 – Detalhe de “The Tears Dress”, 1938. (Fonte: http://collections.vam.ac.uk/) 
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O vestido é feito de viscose raiom⁸ e seda marocain, o qual originalmente era azul 

pálido, mas que com o tempo desbotou e se tornou branco. Para Wood (2007), esta 

tonalidade, que infelizmente desbotou, “deve ter adicionado ao sentido de 

morbidade” (p. 67, tradução nossa).  

A estampa do vestido é impressa, causando a ilusão de que o vestido pareça 

rasgado, mostrando a carne embaixo. Acompanhando o vestido, há um véu de seda 

com rasgos feitos com retalhos de tecido cuidadosamente costurados para que 

pareçam pedaços da pele pendurados. As estampas são de tonalidade magenta, 

simbolizando a carne, e uma variação deste, mais luminoso, chegando no rosa 

claro, representa o verso da “pele” que foi arrancada. Além disso há a cor preta na 

estampa do vestido representando a sombra deste pedaço.  

Durante o desfile, foi usado ainda um par de luvas, junto com o vestido. As luvas são 

feitas de crepe da cor rosa claro e são compridas, acima do cotovelo, indicando que 

pertencem a um traje para noite. Um babado, que começa atrás das mãos, percorre 

toda a extensão da luva, retomando a aparência de pele rasgada.  

Para Richard Martin (1988, p.136, tradução nossa), “rasgar o vestido é negar seu 

decoro habitual e utilidade, e questionar o tema de ocultação e revelação no 

vestuário”, pois apesar de ser um vestido para a noite, portanto, para ocasiões 

formais, ele é apresentado de forma agressivamente deteriorado.  

Dalí colaborou diretamente com este vestido fazendo o design da estampa, mas 

indiretamente existem três de suas pinturas que podem ter inspirado a estilista, que 

são Necrophiliac Springtime (Figura 9), que pertencia a Schiaparelli na época, Three 

Young Surrealist Women Holding in Their Arms the Skins of an Orchestra e The 

Dream Places a Hand on a Man’s Shoulder. As três obras são de 1936 e mostram 

corpos que se fundem com o vestido, o qual por vezes está rasgado, mostrando a 

carne por debaixo da pele, assim como a criação de Schiaparelli.  

Além do corpo fundido com o vestido rasgado, os três quadros mostram figuras 

cujas cabeças são completamente cobertas por flores. Segundo SECREST (2014), 

esta figura com cabeça de flores surgiu em 1936, antes da primeira Exposição 

Internacional Surrealista em Londres, quando se precisava de uma publicidade 
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criativa para atrair público e Dalí teve a ideia de colocar uma mulher com a cabeça 

coberta por rosas na Trafalgar Square para alimentar os pássaros (figura 10). O 

papel foi aceito por Sheila Legge e a performance foi um sucesso, aparecendo em 

vários jornais no dia seguinte.  

Na época, Dalí e Schiaparelli já se conheciam e o artista pode ter se inspirado em 

uma história da infância da estilista. Elsa, de tanto ouvir a mãe a chamar de feia, 

“plantou” sementes em suas orelhas, nariz, boca e garganta, acreditando que a 

beleza das flores que iam nascer a fariam bonita.  

  
Figura 9 - Necrophiliac Springtime, Salvador Dalí, 1936. (Fonte: Blum, 2003, p.139) 

Figura 10 – Sheila Legge com cabeça de rosas na Trafalgar Square, Exposição Internacional 
Surrealista, Londres, 1936. (Fonte: JEAN, 1967, p. 270) 

 

Considerações finais 

Este artigo propôs-se a mostrar algumas das criações em conjunto entre o artista 

Salvador Dalí e a estilista Elsa Schiaparelli, em especial no campo da arte, que foi 

apresentada ao público em 1938 na Exposição Internacional Surrealista. A relação 

entre os dois provavelmente já começara muito antes, pela possível inspiração de 

Dalí na história de Schiaparelli para a criação de sua personagem com cabeça de 

flores em 1936. 

Schiaparelli descreve em sua autobiografia que a experiência de criar junto com 

artistas⁹ foi de extrema importância, pois a fez se sentir “apoiada e compreendida 

para além da realidade crua e chata de se limitar a fazer um vestido para vender” 

(SCHIAPARELLI, 2007, p. 69, tradução nossa). A autora ainda fala especificamente 

de Dalí dizendo que ele é um interlocutor constante. Juntos eles ainda criaram um 
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chapéu em forma de sapato, um chapéu com formato de costeleta de carneiro e um 

casaco com gavetas.   

Dalí também demonstra a importância do trabalho de Schiaparelli em um de seus 

diários dizendo que aquela época não foi marcada  

[...] pelas polemicas no café na Place Blanche, ou pelo suicídio do 
meu grande amigo René Crevel, mas pelo estabelecimento de 
costura que estava prestes a abrir na Place Vendôme. Aqui novos 
fenômenos morfológicos ocorreram; aqui a essência das coisas se 
tornariam transubstanciadas; aqui as línguas de fogo do Espírito 
Santo de Dalí iriam descer". (Dalí, Salvador. The Secret Life of 
Salvador Dalí, New York: Dover, 1993 Apud PAPALAS, 2015, p. 6) 

A partir de seus escritos podemos concluir, portanto, que a experiência de criação 

em conjunto foi importante tanto para o artista quanto para a estilista, que 

encontraram um no outro um apoio para transcender os limites da arte e da moda.  

 
 
Notas 
1
 Posteriormente foram publicados outros dois manifestos surrealistas e cinco textos que também discutem as 

ideias do movimento. 
2
 André Breton escreve em sua obra Nadja (BRETON, 1987, p. 167): “A beleza será CONVULSIVA ou não será 

beleza”. 
³ Frase publicada na introdução do catálogo novela “La Femme 100 Têtes” de Max Ernst em 1929 Apud 
ALTSHULER, 1998, p. 122, tradução nossa.  

 Anteriormente a esta exposição houve a exposição internacional de 1936 em Londres na Galeria New 

Burlington. Nesta ainda não havia grandes mudanças na forma de expor, mas talvez aponte uma primeira obra 
criada em conjunto entre o artista Salvador Dalí e a estilista Elsa Schiaparelli, como será analisado no decorrer 
do artigo.  

 Instalação é um termo atual e não era usado na época. 

Estilista contemporânea ao surrealismo, que não só teve contribuições na esfera artística, como também fez 

diversas criações inspiradas nos conceitos do movimento. Nascida em Roma na Itália, ficou conhecida por suas 
obras que dialogam com o surrealismo e por ser uma das precursoras da moda conceitual, pois suas criações 
agregavam valores e formas artísticas não só como inspiração, criando um grande impacto sobre suas clientes e 
a mídia. A estilista também é famosa por ser a primeira a criar coleções temáticas e fazer desfiles em forma de 
show performático, além de trazer novas cores para a moda (em especial o rosa choque), mudar a silhueta 
feminina, deixando-a mais masculina com ombros protuberantes e a usar botões com formas inusitadas em suas 
criações. 

Original: “Dear Elsa, I like this idea of 'bones on the outside' enormously (…)”. (Fonte: 

http://www.schiaparelli.com/en/maison-schiaparelli/schiaparelli-and-the-artists/salvador-dali/schiaparelli-skeleton-
dress/) 

⁸ Viscose de seda sintética, com toque frio. 
⁹ Schiaparelli também trabalhou em conjunto com diversos artistas, como Jean Cocteau, Meret Oppenheim, Man 

Ray, Leonor Fini, entre outros. (Fonte: www.schiaparelli.com)  
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