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“Na moda, acredito que as escolhas certas sejam as 
que se ajustam a essa era ou a esse momento. Na 
próxima era ou no próximo momento, a escolha 
oposta pode ser a certa. Talvez ambas estejam 
certas ou estejam erradas. Tudo está destinado a se 
mover, a fluir, a se renovar. Essa falta de certeza, 
ou, em outras palavras, essa certeza da 
efemeridade é o real prazer e charme da moda.” 

 
(Kunihiko Morinaga)  



RESUMO 
 
HETT, Rafael. O tecno-animismo e a estética da coexistência na moda da marca japonesa 
ANREALAGE, 2022. 107 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 
 
O mundo em que se vive hoje está passando por inúmeras transformações. Fala-se da Quarta 
Revolução Industrial, caracterizada pela automação dos processos e pela aproximação das 
fronteiras entre o tecnológico e o biológico. Diariamente, as ideias de natural e artificial 
refazem-se, o ser humano ganha habilidades inéditas, hibridismos emergem e novos paradigmas 
éticos e morais entram em debate. Trata-se do Antropoceno, a era dos humanos, assim 
denominado pela imensa força interventora em que se transformou a humanidade. Mas o futuro 
não é tão brilhante como parece, com problemas emergindo na mesma velocidade dos 
lançamentos tecnológicos. Nesse cenário de catástrofes globais e pandemias, percebeu-se que 
a lógica logocêntrica, antropocêntrica e dualista que sustentou por séculos o pensamento 
ocidental é incompatível com a nova realidade tão complexa e globalizada. É preciso, então, 
olhar para outras possibilidades de compreender o mundo e existir nele. Em especial, este 
trabalho imerge na cultura japonesa, dentro da qual a separação dicotômica entre humanidade 
e natureza soou social, histórica, artística, religiosa e espiritualmente inconcebível. A 
etimologia da palavra “natureza” (shizen 自然) já fornece pistas para entender as origens desse 
pensamento que, sem dúvidas, passou por inúmeras modificações e contaminações ao longo 
dos séculos. Contudo, vê-se que nas últimas décadas há um resgate de uma noção integradora 
em contraponto a um modo de agir separatista. Pesquisadores nomeiam esse movimento de 
“pós-animismo”, isto é, a articulação da natureza e da espiritualidade após uma revisão das 
falhas da epistemologia da modernidade. Por uma opção teórica, chamar-se-á esse “pós-
animismo” de “tecno-animismo”, ressaltando a importância da tecnologia na mediação entre a 
natureza e a humanidade. Mais especificamente, estes escritos analisaram de que modo essa 
forma de pensar, de ver, de sentir e de existir em um mundo interdependente se destaca na 
produção do designer de moda Kunihiko Morinaga, à frente da marca ANREALAGE, fundada 
em Tóquio em 2003, que desde então tem elaborado apresentações com conceitos 
aparentemente dualistas, mas que revelam a possibilidade de coexistência. Ao olhar para seis 
coleções, “PHOTOSYNTHESIS”, “POWER” e “TIME” na primeira seção e “CLEAR”, 
“HOME” e “DIMENSION” na segunda, intentou-se, em ambas, mostrar de que maneira o 
trânsito cultural de Morinaga entre Japão e França evidencia algumas incongruências e 
limitações do pensamento europeu clássico bem como dá vazão a novos quadros culturais de 
referência que incorporam o tecno-animismo para sugerir vias para lidar com as problemáticas 
do Antropoceno. Dessa forma, explorou-se a perspectiva da moda como uma manifestação de 
sociedades modernas, não apenas como um reflexo de seu tempo, mas também na qualidade de 
um poderoso agente de transformação.  
 
Palavras-chave: ANREALAGE. Moda japonesa. Tecno-animismo. Estética da coexistência. 
Antropoceno.  



ABSTRACT 
 
Hett, Rafael. Techno-animism and the aesthetics of coexistence in the fashion of Japanese 
brand ANREALAGE. 2022. Universidade de São Paulo, Master’s thesis. 
 
The world we live nowadays is going through many transformations. The Fourth Industrial 
Revolution is being considered, defined by the automation of process and by the approximation 
of the boarders between the technological and the biological. The ideas of natural and artificial 
are remade every day, the human being gains new abilities, hybridisms emerge and new ethical 
and moral paradigms enters into debate. This is the Anthropocene, the era of humans, named 
after the immense intervening power Humanity became. However, the future is not as bright as 
it seems, with many problems appearing in the same speed of the technological releases. In this 
context of pandemics and of global catastrophes, humanity realized that the logocentric, 
anthropocentric and dualistic logics, that have been sustaining for centuries the Western thought 
are not compatible with this new, globalized and complex reality. It is then necessary to look at 
other possibilities of understanding and existing in the world. In particular, this work immerses 
itself in Japanese culture, in which the dichotomous separation between humanity and nature 
has sounded historically, artistically, religiously and also spiritually implausible. The 
etymology of the word ‘nature’ (shizen 自然) gives already many hints to understand the origins 
of this thought that, certainly, underwent innumerous changes and contaminations throughout 
the years. Having said that, a return to an integrative notion instead of a separatist one is being 
seen in the last few years. Researchers have been calling this movement “post-animism”, in 
other words, the articulation between nature and spirituality after a revision of the failures of 
the epistemologies of modernity. Due to a theoretical option, the term “techno-animism” is 
preferred, highlighting the importance of technology in the mediation between nature and 
humanity. More specifically, this work analyzed how this different way of thinking, seeing, 
feeling and existing in an intertwined world appears in the production of Japanese fashion 
designer Kunihiko Morinaga, creative director of the brand ANREALAGE, created in Tokyo 
in 2003, and that has been, since then, showing presentations with concepts seemingly dualists, 
yet they reveal the possibility of coexistence. Looking then to six collections, 
“PHOTOSYNTHESIS”, “POWER” and “TIME” in the first section and “CLEAR”, “HOME” 
e “DIMENSION” in the second, it was intended to discuss by which ways Morinaga’s cultural 
transit points some incongruencies and limitations of the West, as well as generates new cultural 
frames of reference that incorporate techno-animism in order to suggest how we can manage 
the problems of the Anthropocene. In this manner, fashion is explored as a manifestation of 
modern societies, not only as a reflection of its time but also in the quality of a powerful agent 
of transformation. 
 
Keywords: ANREALAGE. Japanese fashion. Techno-animism. Aesthetics of coexistence. 
Anthropocene. 
  



RÉSUMÉ 
 
Hett, Rafael. Le techno-animisme et l’esthétique de la coexistence dans la mode de la 
marque japonaise ANREALAGE. 2022. Universidade de São Paulo, mémoire de master. 
 
Le monde où on vit aujourd’hui subit de nombreuses transformations. On parle de la Quatrième 
Révolution Industrielle, caractérisée par l’automation des processus et par l’approximation des 
frontières entre le technologique et le biologique. Tous les jours les idées de « naturel » et 
« artificiel » sont refaites, l’être humain acquiert des capacités inédites, des hybridismes 
apparaissent et de nouveaux paradigmes éthiques et moraux font débat. Il s’agit de 
l’Anthropocène, l’ère des humains, ainsi nommé en raison de l’immense force intervenante 
qu’est devenue l’humanité. Toutefois, le futur n’est pas aussi brillant comme il le paraît : des 
problèmes émergent aussi vite que les sorties technologiques. Dans ce contexte de pandémies 
et de catastrophes climatiques, on s’est aperçu que la logique logocentrique, anthropocentrique 
et dualiste qui a longtemps soutenu la pensée occidentale est maintenant incompatible avec 
cette nouvelle réalité assez complexe et mondialisée. Il faut donc se pencher sur d’autres 
possibilités de comprendre et d’exister dans le monde. En particulier, ce travail se tourne vers 
la direction de la culture japonaise, pour laquelle la séparation dichotomique entre humanité et 
nature a sonné historique, artistique, religieuse et spirituellement peu plausible. L’étymologie 
du mot ‘nature’ (shizen 自然) nous fournit déjà des indices pour comprendre les origines de 
cette pensée qui a sûrement subi des modifications et des contaminations au fil des siècles. 
Cependant, on voit naître dans ces dernières années le retour d’une notion intégratrice au lieu 
de séparatiste. Quelques chercheurs appellent ce mouvement « post-animisme », dit autrement, 
l’articulation de la nature et de la spiritualité après une révision des défauts de l’épistémologie 
de la modernité. En raison d’un choix théorique, on désignera le « post-animisme » de « techno-
animisme » pour mettre en relief le rôle de la technologie dans la médiation entre nature et 
humanité. Plus spécifiquement, on a analysé de quelle manière cette façon autre de penser, de 
voir, de sentir et d’exister dans un monde interdépendant se détache au sein de la production du 
designer de mode Kunihiko Morinaga, directeur créatif de la marque japonaise ANREALAGE, 
fondée à Tokyo en 2003 et qui présente, depuis cette date, des collections avec des concepts 
apparemment dualistes mais qui révèlent la possibilité de la coexistence. En regardant six 
collections, “PHOTOSYNTHESIS”, “POWER” et “TIME” dans la première partie et 
“CLEAR”, “HOME” et “DIMENSION” dans la deuxième, on a voulu montrer comment ce 
transit culturel de Morinaga entre le Japon et la France met en évidence quelques incongruités, 
ainsi que des limitations de l’Occident. En outre, il est aussi pertinent pour la création de 
nouveaux cadres culturels de référence qui incorporent le techno-animisme afin de suggérer des 
chemins pour faire face aux problèmes de l’Anthropocène. De cette façon, on a exploré la 
perspective de la mode en tant qu’une manifestation des sociétés modernes, pas seulement 
comme un réflexe de son temps mais également dans la qualité d’un puissant agent de 
transformation. 
 
Mots-clés : ANREALAGE. Mode japonaise. Techno-animisme. Esthétique de la coexistence. 
Anthropocène.  
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NOTA SOBRE OS NOMES JAPONESES 
 

Este trabalho segue, por padrão, a lógica da língua japonesa de dispor o sobrenome antes 

do nome (e.g. Yuasa Yasuo, Iwabuchi Koichi). Contudo, no caso de autores e personalidades 

que são nipo-descendentes ou que se popularizaram no Ocidente por meio da fórmula nome e 

sobrenome, preferiu-se utilizar esta a fim de evitar um desconforto na leitura (e.g. Rei 

Kawakubo, Issey Miyake, Kunihiko Morinaga, Yuniya Kawamura).  

Na transliteração das palavras japonesas para a língua portuguesa foi empregado o 

sistema Hepburn. Assim, um mácron indica um prolongamento vocálico (e.g. Taishō) e 

consoantes duplas representam um corte de ar entre uma sílaba e outra (e.g. bunka kokka). 

Considerando a variedade do português de São Paulo, o caractere ち chi (e.g. chikyū) deve ser 

pronunciado como em “tia” e ちゃ cha (e.g. chawan) como em “tchau”, enquanto し shi (e.g. 

sukoshi) é dito como em “xícara”. As transliterações com a letra h (e.g. Heian) são lidas como 

em “rei” e as com a letra r (e.g. kokoro) como em “caro”. Por sua vez, o encontro ge (e.g. 

Hiroshige) e gi (e.g. fushigi) são pronunciados como em “guerreiro” e “guiar”, embora ga (e.g. 

Ashikaga) e gu (e.g. kagu) possuam o mesmo som do português. As letras s (e.g. raisan) e z 

(e.g. keizai) descrevem fonemas distintos. 

Vocábulos que apresentam entrada lexical em português aparecem conforme a 

ortografia vigente (e.g. xogunato, quimono, Tóquio).  
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1 
DO AVANT-PROPOS 

... 
 

Ao longo de minha trajetória enquanto pesquisador de moda, deparei-me, em inúmeros 

momentos, com questionamentos embaraçosos no que diz respeito à relevância acadêmica de 

meu campo de estudo. É necessário registrar que, quando tratada por mim como ponto de 

partida para análises, a moda pouco diferia de outros domínios surgidos do interior da cultura, 

tais como a literatura, o cinema, a música ou a pintura, por exemplo. No entanto, após tanto 

buscar argumentos para me justificar, por vezes cheguei a duvidar da real existência de tal 

importância. Seria ela um simples produto da imaginação resultante de um amor e de um 

fascínio pessoal pela moda?  

Ao aprofundar-me nas leituras, acabei por encontrar autores consagrados da Sociologia, 

da Filosofia e da Literatura que, aos poucos, se tornaram parte da minha bibliografia, cada vez 

mais atravessada por debates e alegações que conferiam dignidade e cientificidade aos 

fenômenos da moda. Convenci-me de que havia boas razões para lhe atribuir uma natureza 

social, cultural e estética; portanto, sendo relevante o suficiente para ganhar destaque no meio 

acadêmico enquanto forma de compreender dinâmicas das sociedades de diversos lugares e 

tempos.  

Esse entendimento mais amplo foi igualmente elucidativo para que fossem 

desmistificadas em mim certas noções e estereótipos que talvez estejam também na base da 

concepção engendrada infundida no senso comum no que concerne à superficialidade da moda. 

Isso, porque a moda ocidental floresceu do luxo das cortes renascentistas, roubando para si uma 

aura aristocrática que, até os dias de hoje, permanece autocentrada e relutante a mudanças, isto 

é, ainda é tida por uma elite cultural e econômica como um instrumento de afirmação de seu 

status. Prova disso são as inúmeras revistas de moda que insistem nas dicas e nos editoriais que 

nos apresentam sempre celebridades e ideais de beleza utópicos, alcançados muitas vezes por 

meio do uso de ferramentas de edição de imagem.  

Essa lógica atende a um modo de produção do desejo que, por sua vez, alimenta um 

sistema que dificilmente existiria fora de uma economia capitalista, levando-nos a perceber a 

proximidade das origens da moda e do capitalismo. Historicamente, ambos se entrelaçam e se 

desenvolvem em paralelo, com a moda nutrindo-se da exploração dos mercados privados 

enquanto simultaneamente promove uma intensa dinâmica centrada na sedução, na efemeridade 

e na sede pelo inédito. Essa moda – eurocêntrica, aristocrática e expansionista – se erigiu no 

entorno do culto às aparências, para o qual a ornamentação e a deformação do externo são 
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princípios-chave. Como comenta Suzana Avelar, professora e pesquisadora da Universidade de 

São Paulo, o século XIX é um período importante para a moda, pois: 

 
Por mais que a “moda” seja uma dinâmica existente desde o século XV, é a partir de 
meados do século XIX que ela se articula diretamente à criação e à difusão de roupas, 
ao participar de um sistema de sociedade de classes advindo do capitalismo industrial 
e da sociedade burguesa.1 

 
Assim, o império da moda, como denomina o sociólogo francês Gilles Lipovetsky 

(1944-), marca também o momento em que o indivíduo é posto em primeiro plano e passamos 

a falar, sem reservas, de expressão, gosto e julgamento pessoal. Porém, enquanto pode parecer 

que perdemos coesão social, a moda nos anunciou novas tribos e tendências, junto das quais se 

proliferaram grupos cujos interesses partilhados os unem e os identificam. Assim, em seus 

pouco mais de cinco séculos de existência, a moda foi capaz de se disseminar por vários 

ambientes, influenciando muitos, senão todos, domínios da vida em sociedade. Em sua 

trajetória mais ou menos imprevisível – afinal, engana-se quem atribui aos fenômenos fashion 

uma aleatoriedade excessiva –, a moda exaltou o narcisismo, o individualismo e o desejo por 

uma interminável e vertiginosa renovação das formas.  

Pelos motivos supracitados, podemos ser tendencial e friamente levados a ter uma 

impressão negativa da moda, afinal, por que a ciência deveria se ocupar de um luxo, um ócio 

das elites, um adorno que em nada parece acrescentar ao avanço do conhecimento? Foi apenas 

no século XX e, em especial, no século XXI, com todas as agitações políticas e sociais, que se 

cedeu espaço para uma nova perspectiva mais interdisciplinar e atenta ao papel da moda. Uma 

vez em atuação, o apagamento virtual das fronteiras internacionais culminou na integração 

mercadológica de lugares geograficamente distantes da Europa, algo interessante para que a 

moda se proliferasse e fosse vista globalmente em pleno funcionamento, criando sistemas, 

valores e fenômenos antes restritos ao hermetismo europeu. Os conflitos entre os sistemas 

vestimentares locais pré-existentes e um sistema de moda emergente, impulsionado por novas 

formas de consumir, julgar e produzir, são evidenciados em diversos países da África, da Ásia 

e da América do Sul, locais em que passa a ocorrer certa tensão entre tradição e modernidade. 

Enfocar a moda, então, transformou-se igualmente em um modo de entendimento do 

comportamento dos sujeitos contemporâneos, das disputas de classe e dos signos da divisão 

social bem como da lógica que rege as trocas de commodities, nunca antes substituídos tão 

rapidamente.  

 
1 AVELAR, 2011, p. 134. 



 
15 

 

Conquanto isso pareça o fim da discussão, dado que a própria academia se vale agora 

da moda como campo de estudo, minha inquietação ainda persiste no que tange à diversidade 

e à abrangência dos estudos e da própria informação de moda, ainda muito voltados para as 

grandes marcas e para o que acontece nas cidades já consagradas do circuito. Contudo, dado 

que sistemas de moda 2  são características de sociedades que passaram por processos de 

modernização, não seria interessante analisá-la como um elemento importante desse 

desenvolvimento em diferentes contextos e matrizes históricas e sociais? Ou ainda como ela é 

fundamental para a criação e manutenção das identidades e subjetividades não só individuais, 

mas também nacionais na contemporaneidade? 

Todos esses questionamentos convergem na direção do centro geodésico desta 

dissertação, chamado ANREALAGE, ponto em que se intersectam localidades, interesses, 

paixões, leituras e experiências. Criada no início dos anos 2000 pelo designer Kunihiko 

Morinaga, é, hoje, uma das marcas de maior proeminência no segmento de moda do Japão.  

 
1.1 Um pouco sobre a existência da ANREALAGE 
 

Nascido em Tóquio em 1980, Kunihiko Morinaga se formou pela Escola de Ciências 

Sociais da Universidade de Waseda e pelo Instituto Vantan de Design. No livro dedicado à 

exposição “A LIGHT UN LIGHT”, o designer destaca a data 04 de julho de 1999 como “O dia 

preciso no qual senti que minha vida havia mudado”.3 O diretor da ANREALGE faz referência 

a um desfile de Keisuke Kanda performado em um trem em movimento, ao qual ele assistiu 

enquanto ainda estudante universitário. Daquele instante em diante, Morinaga diz ter 

compreendido o “incrível poder das roupas”, decidindo por ser ele também um criador de moda.  

Sua marca, a ANREALAGE, surgiu em 2003 durante a temporada de outono/inverno 

de Tóquio com a coleção intitulada 「何の変哲もない」  (nan no hentetsumonai, 

“completamente ordinário”). O nome ANREALAGE pode ser destrinchado em três vocábulos-

conceito: a real (nichijō 日常) + unreal (hinichijō 非日常) + age (jidai 時代). É importante 

notar que, em japonês, nichijō e hinichijō não são exatamente intercambiáveis com real e unreal, 

em inglês. Segundo o dicionário Cambridge, real enquanto adjetivo descreve algo “que existe 

 
2 Trataremos disso em detalhes, mas, resumidamente, pode-se considerar que sistemas de moda pertencem à esfera 
do simbólico, do imaterial e do institucional. Em uma sociedade que adorna o corpo, pode haver um sistema 
vestimentar com códigos e regras sem que, no entanto, haja um sistema de moda. Este pressupõe condições 
específicas que se concretizam com a modernidade, como a instabilidade estética, a rápida mudança das formas, 
os sujeitos consumidores emancipados e uma indústria organizada com capacidade de produzir, difundir e regular 
o campo. 
3 Citação original: 「後にも先にも、⼈⽣が変わったと感じる⼀⽇は 1999 年 7 ⽉ 4 ⽇のみ。」. In: 
OKUYAMA, 2017. 



 
16 

 

de fato e que não [é] imaginário”,4 enquanto unreal denomina algo “como se imaginado; 

estranho e onírico”.5 O dicionário de japonês Jisho.org, por sua vez, atribui à entrada nichijō os 

seguintes correlatos em inglês: everyday; daily; ordinary; usual; routine; regular (cotidiano; 

diário; ordinário; usual; rotina; regular), enquanto hinichijō é traduzido pelos vocábulos the 

extraordinary; the unusual; the unexpected (o extraordinário; o não-usual; o inesperado).6  

Apesar dessa visível distorção semântica, Morinaga é lúcido em sua interpretação do 

que constitui o real, o irreal, o ordinário e o extraordinário: “Para nós, o significado de 

extraordinário (hinichijō) não é algo que não seja real (higenjitsuteki), mas sim as trivialidades 

que passam desapercebidas no cotidiano”7. O mundano, o habitual, o mundo das coisas é 

assumidamente o ponto inicial, embora ele almeje “criar roupas partindo de um lugar 

inesperado”,8 potencialidade que consiste no que foi banalizado e, portanto, já não é mais 

atrativo aos olhos. 

Essa interpretação bastante particular e criativa, que transborda para suas produções, 

rendeu a Morinaga um lugar de destaque na cena de moda. Logo em 2005, o designer recebeu 

o Design Vision Award for Avant Garde da organização GenArt, e, em 2006, passou a integrar 

oficialmente a Semana de Moda de Tóquio. Mas a lista de premiações de Morinaga é deveras 

longa, de modo que devemos notavelmente ressaltar sua evolução no Mainichi Fashion Grand 

Prix, criado em 1983 em comemoração aos 110 anos do periódico Mainichi Shinbum (毎日新

聞), um dos maiores e mais importantes jornais do Japão. A condecoração possui como objetivo 

fomentar, desenvolver e promover a indústria da moda nipônica, reconhecendo talentos 

proeminentes em categorias como Designer Revelação, apoiado pela centenária empresa de 

cosméticos Shiseidō (資生堂), Tópico do ano, concedido às pessoas, organizações ou empresas 

que notadamente contribuíram para a expansão da cultura de moda, e, finalmente, o cobiçado 

Grande Prêmio, entregue aos que obtiveram “excelentes resultados dentro do mundo da 

moda”.9 Morinaga já havia ganhado, em 2011, o título de Designer revelação, e em 2019 

recebeu o maior prêmio da noite, sendo intrigante sua ascensão de designer em potencial para 

o alto do pódio em apenas oito anos.  

 
4  Definição original: “existing in fact and not imaginary”. Disponível em: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/real. Acesso em: 23 jan. 2020. Tradução nossa. 
5  Definição original: “as if imagined; strange and dream-like”. Disponível em: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/unreal. Acesso em: 23 jan. 2020. Tradução nossa. 
6 Cf. https://jisho.org/search/nichijou e https://jisho.org/search/hinichijou. 
7 Citação original: 「僕たちの意味する⾮⽇常とは⾮現実的なことではなく、“⽇常の中で⾒落とされて
しまった些細なこと”。」. In: OKUYAMA, 2017. Tradução nossa. 
8 Citação original:「 思いもよらないところから出発して服をつくりたい。」. In: Idem. Tradução nossa. 
9 Cf. https://macs.mainichi.co.jp/fashion/about.html. Acesso em: 05 fev. 2020. Tradução nossa. 
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Ainda em 2019, Morinaga foi finalista do prestigiado “LVMH Prize”. Custeada pelo 

poderoso conglomerado LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, que detém célebres marcas 

como Kenzo, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Tiffany e a própria Louis Vuitton,10 a premiação 

surgiu em 2013 com o intuito de apoiar novos designers de todo o globo. Na edição em questão, 

embora Morinaga tenha ficado entre o top 8, sendo o único asiático, quem obteve o prêmio foi 

o sul-africano Thebe Magugu, à frente da marca homônima. 

Mais recentemente, a “Expo 2020”, cujo tema foi “Conectando mentes, criando o futuro” 

(kokoro wo tsunagi, mirai wo tsukuru, 心をつなぎ、未来を創る ), 11  serviu como 

demonstração do status da ANREALAGE dentro do Japão. Isso, porque esteve sob 

responsabilidade de Morinaga a criação dos uniformes da comitiva japonesa, após anúncio 

oficial do Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI). Trata-se de um evento 

importante para o governo japonês, cujas origens remontam ao século XIX, tendo sido 

significativo na remodelação da noção nipônica de arte e de estética durante o processo de 

modernização na Era Meiji (1868-1912). Além disso, considerando que Osaka será a próxima 

sede, em 2025, é imprescindível causar uma boa impressão e implantar certos ideais que o Japão 

deseja que sejam percebidos pela comunidade internacional. Dessa forma, a ANREALAGE, na 

seção de notícias de seu site, declarou que o governo, baseado no tema principal e no subtema 

escolhido, “A intersecção para o futuro” (chikyū kōsaten 地球交差点), “está preparando uma 

exposição que visa à criação de novos valores gerados do intercruzamento das ideias de pessoas 

e de empresas que apoiam os jovens talentos do Japão, talentos que liderarão a próxima 

geração”.12  

Para ilustrar tal conceito, a ANREALAGE desenvolveu um conjunto que pode ser usado 

por pessoas de todos os gêneros e tamanhos. Tomou-se como ponto de partida as formas do 

triângulo, do círculo e do quadrado quando sobrepostas, a partir das quais obteve-se uma 

 
10 É importante notar que a moda representa apenas uma pequena fatia do catálogo de atuação. Há ainda de se 
considerar empreendimentos no ramo de vinhos e espumantes, maquiagem, perfumaria, hotéis e iates. Segundo 
dados liberados pelo próprio conglomerado, o total de rendimentos em 2019 atingiu a impressionante cifra de € 
53,7 bilhões. Para mais informações: lvmh.com/news-documents/press-releases/record-results-for-lvmh-in-2019. 
Acesso em: 05. fev. 2020. 
11 Por conta da pandemia da COVID-19, o evento teve suas datas de início e término adiadas, ocorrendo de outubro 
de 2021 a março de 2022. 
12 Citação original: ⽇本政府は、「2020年ドバイ国際博覧会」のテーマ「Connecting Minds, Creating the 
Future（⼼をつなぎ、未来を創る）」や⽇本館テーマ（仮）「The Crosspoint for the Future. 」（地球交
差点）を踏まえ、次世代を担う⽇本の若き才能や、その才能を応援する企業など、⼈やアイディアの
交差で⽣まれる新しい価値創出を⽬指して出展に向けた準備を進めてます . Disponível em: 
http://anrealage.com/news/detail/100004/1905?. Acesso em: 05 fev. 2020. Tradução nossa. 
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estampa (Figura 1) combinada a um tecido fotossensível que é revelada ao ser exposta a raios 

ultravioleta, como à luz solar, por exemplo.  

A suposta simplicidade do conjunto, preto e branco, na verdade esconde uma grande 

sofisticação tecnológica responsável não só por criar uma sensação de surpresa no público, mas 

também por reforçar inúmeras narrativas no entorno do minimalismo estético, da inovação 

tecnológica e da moda vanguardista.  

 
Figura 1 – Uniformes criados pela ANREALAGE para a “Expo 2020” Dubai 

 
Fonte: site da ANREALAGE, 2020.13 

 
Na trajetória da ANREALAGE também é perceptível uma proximidade muito grande 

com o universo das artes e da manufatura, tendo Morinaga concorrido nas mesmas categorias 

que artistas e participado dos mesmos eventos. Em 2019, ele integrou a exposição “more than 

Reason”, na galeria LIXIL, tendo estado igualmente na “Hirohiko Araki JoJo Exhibitions: 

ripples of adventure” no Centro Nacional de Arte de Tóquio, e na “深み FUKAMI”, realizada 

no Hôtel Salomon de Rothschild, ambas em 2018. Por sua vez, entre 2017 e 2018, esteve em 

cartaz a “Japanorama: New Vision on Art since 1970,” no Centro Pompidou de Paris, e a “A 

LIGHT UN LIGHT”, no Parco Museum de Tóquio (e, posteriormente, nas Japan House de Los 

 
13  UNIFORM EXPO 2020 DUBAI. ANREALAGE, 2020. Disponível em: 
https://www.anrealage.com/work/detail/100007/2609. Acesso em: 07 abr. 2022. 
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Angeles e São Paulo, em 2018). Por fim, a “フィロソフィカル・ファッション 2: A COLOR 

UN COLOR” (transliteração do japonês: Philosophical Fashion 2) ocorreu no Museu de Arte 

Contemporânea do Século XXI de Kanagawa, em 2013.  

Dentre elas, comentemos brevemente a “深み FUKAMI”, realizada como parte do 

catálogo de atrações do “Japonisme 2018”, evento que marcou o 160º aniversário do início das 

relações diplomáticas entre França e Japão e o 150º aniversário do primeiro ano da Era Meiji. 

Percorrendo vários bairros de Paris, a “Japonisme 2018” foi oficialmente financiada pelos 

governos francês e japonês, com inúmeras atividades relacionadas às diversas facetas da cultura 

nipônica, tais como o teatro, o cinema, a dança, a gastronomia e a moda. 

Especificamente na “深み FUKAMI”, que teve curadoria de Yuko Hasegawa e da qual 

a ANREALAGE participou, exibiram-se peças da coleção de outono/inverno 2017-2018 

(“ROLL”), criadas em parceria com o escultor Kohei Nawa (1975-) e inspiradas pelos motivos 

de ondas e chamas comuns às cerâmicas da Era Jōmon. Tanto as roupas quanto as cerâmicas 

cedidas pelo Museu de Tokamachi foram colocadas lado a lado (Figura 2) a fim de mostrar “o 

senso estético do Japão através de uma exposição que combina obras tradicionais e 

contemporâneas”.14  A exibição, como um todo, possuía enquanto objetivo principal trazer 

“uma nova perspectiva e entendimento a respeito de uma estética japonesa em que tradição e 

inovação são um só elemento”.15 Dessa forma, é perceptível o intertexto com a “Exposição 

Universal” de 1867, também realizada em Paris e de grande relevância para a definição dos 

parâmetros do Japonismo do século XIX e XX, primeiramente entre a elite cultural e os pintores 

europeus, e, posteriormente, entre diversos outros domínios da produção artística ocidental.  

  

 
14 Texto presente na íntegra em: http://www.anrealage.com/work/detail/100007/1026. Acesso em: 05 abr. 2020. 
Tradução nossa. 
15 Idem. 
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Figura 2 – Comparação entre uma cerâmica Jōmon e um item da coleção “ROLL” 
(outono/inverno 2017-2018) 

 
Fonte: site da FUKAMI, 2018.16 

 

Por uma via institucionalizada e de apelo governamental, houve uma investida na 

intenção de mostrar um novo Japão, não mais representante de um passado tradicional (como 

em 1867), mas que também não obliterou essa herança cultural em prol de um futuro 

tecnológico (como parece ser o cenário em movimentos como o cyberpunk17, por exemplo). 

Pelo contrário, a colaboração entre criadores de diferentes gerações da era contemporânea 

simboliza esse momento atual do Japão enquanto nação, que faz coexistir a tradição e a 

modernidade para criar algo singular, híbrido. A ANREALAGE, com sua ascensão no mundo 

da moda, integra esse processo, traçando estratégias e parcerias para promover sua imagem por 

múltiplos vieses que ora ressaltam elementos de sua tradição nacional, ora enfatizam sua 

conexão com a tecnologia, o global, o novo. Mais do que isso, eventos como a exposição “深

み FUKAMI” apontam para uma aproximação entre moda e arte, ou até mesmo uma indistinção 

entre os dois conceitos no interior da estética nipônica. 

Desse modo, navegando entre as artes dos mais diferentes tipos e a criação de moda, 

Morinaga pôde se consolidar como uma referência contemporânea e, inclusive, um parceiro do 

governo japonês em busca de seu branding internacional. O apelo da ANREALAGE pelo uso 

 
16 Exhibition Outline. Fukami, 2018. Disponível em: https://fukami.japonismes.org/en/index.html. Acesso em: 07 
abr. 2022. 
17 Para mais informações, cf. ARMITAGE, John; ROBERTS, Joanne. Living with cyberspace: technology and 
society in the 21st century. New York: Continuum, 2002. 
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de tecnologias vistas como futuristas – como revelação por raios ultravioleta – e as investidas 

ousadas na síntese entre técnicas tradicionais e atuais trouxeram um frescor para a moda que 

relembra bastante o fenômeno da geração desconstrutivista dos anos 1980, quando o mundo 

voltou sua atenção para os designers japoneses enquanto produtores de um estilo avant-garde. 

 
1.2 A geração desconstrutivista da moda japonesa 
 

Hoje em dia, nomes como os de Issey Miyake, Rei Kawakubo e Yohji Yamamoto são 

ilustres no mercado da moda e, possivelmente, fora dele. Contudo, não foi sempre assim.  

Ao olhar para a história dessa geração, podemos entender o porquê de a moda japonesa 

ser tão interessante: ela carrega consigo a própria história da relação do Japão com o Ocidente, 

marcando diferenças de pensamento e de pontos de vista que, por serem frequentemente 

exotizados, devem então ser devidamente contextualizados. 

É preciso dizer que a recepção dos desconstrutivistas em Paris não aconteceu sem 

turbulências. Diversos jornais franceses da época chamaram as coleções de Kawakubo e de 

Yamamoto de apocalípticas, advindas do fim de um mundo bombardeado, “quase como roupas 

vestidas por sobreviventes de um holocausto nuclear”. 18  Yuniya Kawamura analisa essa 

situação, descrevendo de que maneira esses designers foram sendo absorvidos pelo sistema de 

moda francês enquanto uma novidade exótica, um tipo de orientalismo evidenciado pela 

insistência em alcunhas enfatizando a nacionalidade japonesa, isto é, estrangeira: 

 
Profissionais da moda reconhecem e aceitam as conquistas deles [dos designers 
japoneses] por conta de uma “japonisidade” [Japaneseness] refletida em seus designs, 
sendo que muitos denominam “moda japonesa” unicamente porque as roupas desses 
designers definitivamente não são ocidentais no que tange à construção, silhuetas, 
formas, estampas e combinações têxteis.19  

 
De fato, logo após a inserção de Miyake, Kawakubo e Yamamoto em Paris uma série 

de interpretações de suas produções baseadas em conceitos estereotipados da estética japonesa 

clássica foi amplamente utilizada. Ideias como a da importância do preto, retiradas do ensaio 

de 1933 de Jun'ichirō Tanizaki, da presença da espacialidade Ma, da noção de wabi-sabi, da 

inspiração no quimono, no teatro kabuki e nō, dentre outras, criaram o que Akiko Fukai, 

pesquisadora e curadora do Kyoto Costume Institute, denomina como “gramática da moda 

japonesa”.20  Contudo, limitar todos os anos de intensa atividade dos desconstrutivistas e, 

 
18 Para mais detalhes, observar as notas de rodapé 3 e 7 da página 25 em FUKAI, Akiko; VINKEN, Barbara; 
FRANKEL, Susannah (org.). Future Beauty: 30 years of Japanese Fashion. London: Merrell Publishers, 2010. 
19 KAWAMURA, 2004, p. 92. Tradução nossa. 
20 FUKAI; VINKEN; FRANKEL, 2010, p. 15. 
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posteriormente, dos herdeiros de seus legados (como é o caso de Morinaga) é renegar também 

toda a história singular da modernização japonesa. 

Como discute Christine Greiner em seu texto O mercado da beleza e os novos corpos 

(2012), há duas tendências especialmente fortes quando falamos de estética, beleza e moda no 

Japão. A primeira delas é considerar que os japoneses copiam absolutamente tudo do Ocidente, 

como se fossem vácuos criativos de onde nada pudesse surgir. A segunda é querer aplicar 

conceitos universalizantes, desconsiderando peculiaridades econômicas, históricas, políticas e 

sociais. Quando a geração desconstrutivista “invade” o sistema parisiense de moda, esse atrito 

se torna bastante evidente, uma vez que é colocada em jogo toda a rica bagagem cultural 

nipônica e, assim, expõe-se o modo de ver e produzir limitado da moda europeia. Há de se dizer 

que a moda na Europa já passava por um período turbulento, já que figuras joviais como Claude 

Montana (1947-), Jean Paul Gaultier (1952-), Martin Margiela (1957-), Yves Saint Laurent 

(1936-2008) e o grupo Antwerp Six questionaram o establishment de dentro para fora, 

argumentando não mais fazer sentido as práticas e os modos aristocráticos herdados da Alta 

Costura quando ela mesma já estava em desprestígio devido à ascensão do prêt-à-porter.  

Necessitando de uma renovação, não surpreende que a França tenha visto no Japão uma 

fonte de inspiração, afinal, não se tratava da primeira vez. Ambos os países têm uma forte 

conexão, que atingiu seu ápice durante o fim do século XIX e início do século XX, em um 

movimento conhecido como Japonismo, que teve profundo impacto, especialmente nas artes 

plásticas, na música, na literatura e na moda vanguardista. Esse momento coincide com a Era 

Meiji (1868-1912), quando o Japão é forçado a sair de sua reclusão e retoma os negócios com 

o mundo. Ainda nas sombras do medo de ser dominado e colonizado pelos europeus, um dos 

motivos que levou o país ao fechamento de suas fronteiras e comércio para a maior parte do 

mundo entre o século XVII até meados do século XIX,21 durante a Era Meiji assistimos a um 

intenso processo de ocidentalização das instituições, dos espaços, do poder, da arte e do 

pensamento nipônico. Porém, quando falamos de ocidentalização, falamos igualmente de 

hibridização, afinal, seria impossível obliterar toda a historicidade daquela cultura para 

simplesmente substitui-la por modelos ocidentais. 

A vestimenta japonesa, difundida majoritariamente sob a apelação genérica de 

“quimono”, era deveras diferente da forma de se vestir europeia, que já havia sido 

revolucionada pelos valores da modernidade, notadamente o desejo e a sede pelo novo, mas 

 
21 Em japonês, chamamos essa política externa isolacionista de sakoku (鎖国). Foi instaurada aos poucos entre 
1633 e 1639, tendo sido revogada em 1853, sob pressão militar do comodoro estadunidense Matthew C. Perry.  
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também pela rapidez, pela instabilidade estética e pela intensa flutuação das formas.22 Levam-

se muitas décadas para que o uso do quimono seja definitivamente abandonado no cotidiano e 

vários fatores estão envolvidos nesse processo, não apenas a simples vontade de emular o 

Ocidente. 

Pelo contrário, após o impressionante Milagre Econômico dos anos 1960, em que o 

Japão se recuperou do período da guerra e se tornou o segundo maior PIB do mundo, foi 

possível perceber com bastante intensidade a capacidade japonesa de reunir referências e 

hibridizá-las a fim de produzir algo único. Não foi diferente com a indústria da moda, já 

aquecida desde as décadas de 60 e 70, mas que decolou verdadeiramente durante os anos 80 e 

se aproveitou da notoriedade dos desconstrutivistas para garantir um lugar ao sol enquanto polo 

de moda. 

Outros designers contemporâneos devem muito a esse sucesso. Nomes como os de 

Chitose Abe (1965-), Jun Takahashi (1969-) e Junya Watanabe (1961-) iniciaram suas carreiras 

em empresas como a Comme des Garçons, de Rei Kawakubo. Embora não seja estritamente o 

caso de Kunihiko Morinaga, é impossível negar que a geração desconstrutivista abriu muitas 

portas para que a ANREALAGE pudesse atravessá-las. Se hoje estilistas japoneses possuem 

um espaço garantido entre a elite da moda de Paris, muito se deve ao esforço inicial dos 

desconstrutivistas. Ver Morinaga estabelecendo parcerias com empresas consagradas, como a 

Fendi e a Microsoft, é a prova desse triunfo, ainda que muitos estereótipos e exotizações 

continuem a ser reproduzidos, como veremos mais adiante. 

 
1.3 Encontros fortuitos e possibilidades de pesquisa 
 

O fortuito encontro entre mim e a ANREALAGE se deu na Japan House São Paulo em 

06 de janeiro de 2019, o último dia da exposição “A LIGHT UN LIGHT”. Em busca de 

inspirações para um futuro projeto de pesquisa, pode-se dizer que houve um alinhamento 

preciso de propósitos: pessoas certas, no lugar certo, no tempo certo. Isso, porque por mais que 

meu entusiasmo por moda e por cultura japonesa já existisse há muito, é preciso confessar que 

a produção da ANREALAGE foi responsável por uma guinada no que passei a entender como 

moda, arte e Japão. Como veremos, a atividade criativa de Morinaga expõe um intenso e 

complexo trânsito cultural e histórico dentro do campo da moda, revelando muitas 

possibilidades de ressignificações para definições que até então pareciam tão rigidamente 

impostas. Prova desse movimento é ter tido a oportunidade de acessar suas obras no Brasil, a 

 
22 SLADE, 2009, p. 40. 
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muitos quilômetros de distância de seu local de origem, certamente um privilégio de morar em 

um grande centro urbano dotado de valiosas instituições culturais. 

A produção de estilistas japoneses, em especial a de Kunihiko Morinaga, atraiu-me por 

mobilizar de maneira bastante habilidosa os conhecimentos de várias áreas, desde o Design, 

passando pela Engenharia e pela Física até a Antropologia, a Filosofia e a Sociologia. 

Temporada após temporada, lançamento após lançamento, podemos extrair debates profícuos 

e, hoje, acredito que isso se deve ao próprio significado do corpo e ao seu papel de socialização 

nas artes japonesas. Por exemplo, a cerimônia do chá é uma arte na qual não apenas o gosto do 

chá em si desencadeia a experiência estética 23 , mas a própria beleza dos movimentos 

ritualísticos aprendidos a esmo são apreciados e fazem parte da contemplação. De forma 

semelhante, o vestir do quimono se constitui como uma prática coletiva, pois, por ser um traje 

de diversas camadas com inúmeras amarrações e detalhes, vesti-lo sozinho é bastante laborioso. 

Por conta disso, é necessário obter ajuda das pessoas ao redor, sendo que, para a cultura do 

passado, todo o processo – e não apenas o resultado – integrava o leque das artes tradicionais.  

Impressionou-me, portanto, essa moda contaminada por definições artísticas que fogem 

dos cânones europeus, que incluem a pintura, a escultura, a música e tantas outras expressões, 

mas excluem o vestir, o fazer e o ser da moda, relegada frequentemente, como mencionamos 

no início, ao universo do frívolo e do superficial. É claro que, passados séculos de discussão, o 

debate sobre a moda ser ou não arte está ultrapassado, sendo mais interessante analisar quando 

e por meio de quais mecanismos ela se faz arte.24 No entanto, sinto que a “moda artística” 

ocidental, se assim me permitem colocar, está reservada aos grandes espetáculos, chamativos 

ao olhar, midiáticos, ostensivos. Não que isso não aconteça quando abordamos designers 

japoneses – não podemos cair no argumento falacioso de achar que o luxo e os jogos de poder 

são exclusivos do Ocidente –, todavia, não me parece ser forçado dizer que vejo em trabalhos 

como os de Abe, Kawakubo, Miyake, Morinaga, Takahashi, Watanabe e Yamamoto, dentre 

outros, uma grande preocupação em evidenciar os diálogos que a moda é capaz de estabelecer 

 
23 Sobre o que se considera por experiência estética, é pertinente mencionar o que diz Nishida Kitarō: “Conforme 
ocorre na imaginação dos artistas em êxtase, o si mesmo se extingue em seu interior e se torna um com a coisa e, 
assim, a ação das coisas passa a ser sentida diretamente como uma atividade voluntária do si mesmo” (2016, p. 
124). Para Nishida, a experiência estética é um estado de excitação durante o qual somos transportados para um 
estado de simples e pura contemplação de uma realidade mais ampla e intensa, algo que o filósofo chama de “a 
verdade vista através dos olhos de Deus” (神の⽬を以て⾒たる真理, ODIN; NISHIDA, 1987, p. 213). Sem 
implicar ainda em um juízo de gosto ou de valor, a experiência estética seria “a verdade intuitiva que transcende a 
discriminação intelectual” (ibid, p. 217) e que pode conduzir ao prazer estético, esse por sua vez irrepetível e 
efêmero.  
24 Conforme discutido em CIDREIRA, 2008.  
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com a estética25, a humanidade, a ciência, a literatura, a arquitetura e uma pletora de domínios 

que, embora não afastem de todo a face da moda como um produto e um mercado capitalista, 

tornam-na mais saborosa, interdisciplinar e crítica. 

Dito isso, enxerguei nas diferentes fases do fazer de moda da ANREALAGE temáticas 

que, até então, ainda não haviam chamado minha atenção. A exposição na Japan House, que 

enfocou a terceira segmentação da história da marca, ativou em mim o entusiasta da tecnologia 

e do gênero cyberpunk. Meu primeiro projeto de mestrado foi, assim, proposto na intenção de 

compreender como a moda poderia revolucionar nossas concepções de sociedade, contato 

humano, tempo e corpo. A meu ver, ao vestir suas modelos com recursos tecnológicos, 

Morinaga acena euforicamente na direção de um futuro já sinalizado e problematizado por 

muitas obras, como Akira (1988), de Ōtomo Katsuhiro, e Ghost in the Shell (1989), de Mamoru 

Oshii.  

Mas foi preciso ir para além dos clássicos para encontrar a inspiração que realmente fez 

este trabalho progredir. Ao revisar as produções de Makoto Shinkai à luz de ideias e percepções 

da história da arte e do pensamento estético japonês, compreendi que existe uma relação 

diferente da cultura nipônica com a tecnologia e, em especial, com corpos híbridos que 

ultrapassam a definição reducionista de humano adotada pela tradição europeia.  

Sobre esse tópico, Nishida Kitarō (1870-1945), filósofo pelo qual também me apaixonei 

durante o desenvolvimento desta dissertação, insistiu ao longo de seus estudos na interconexão 

entre tudo e todos, questionando em Ensaio sobre o bem (善の研究 Zen no kenkyū):  

 
[...] em função de que separamos os seres inanimados e os seres animados, e 
distinguimos entre os que possuem e os que não possuem espírito? Falando 
rigorosamente, é possível dizer que o espírito está presente em toda a realidade, como 
já dito anteriormente, também na natureza existe um si mesmo unificador, e este é 
uma força unificadora idêntica ao nosso espírito.26 

 
Para o estudioso japonês, essa “função unificadora do espírito” seria responsável por 

unir perspectivas percebidas como diferentes, mas que compartilham do mesmo princípio. É o 

aparente contraditório, sendo “[…] por um lado um conflito infinito e por outro uma unidade 

 
25 Sabemos existir uma importante separação teórica entre as disciplinas “Estética” e “Filosofia da Arte” (cf. 
ROUGH, 2014, p. 1). Grosso modo, a Estética se ocupa do gosto, do belo, do sublime e da experiência estética (as 
respostas da sensibilidade) que não necessariamente se restringem à arte, mas pode ser aplicada ao cotidiano e à 
natureza, por exemplo. Por outro lado, a Filosofia da Arte nasceu da necessidade de melhor entender a natureza, o 
valor, os propósitos e os modos de fazer artísticos. Enquanto a Estética pode tratar de arte, nem sempre a Filosofia 
da Arte precisa possuir um cunho estético. Dito isso, nesse trabalho, que não pretende abordar em tamanha 
profundidade a epistemologia filosófica, optamos por empregar o termo “estética” como ele é entendido e 
empregado usualmente, em outras palavras, aproximando ambas disciplinas e traçando análises em que as duas se 
complementam.  
26 NISHIDA, 2016, p. 108. 
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infinita”.27 Nishida diz ainda que o confronto nascido quando diversos sistemas de realidade se 

chocam é imprescindível para que nosso espírito tome consciência de si e da função unificadora, 

avançando na direção de uma grande unidade. 

De fato, se olharmos para a história do Japão, nunca houve uma “Grande Revolução 

Científica” que colocou o ser humano no centro da compreensão da realidade a partir da 

afirmação de que é nossa capacidade de raciocinar que nos torna superior aos demais seres. 

Notadamente, o desenvolvimento espiritual/religioso e a localização geográfica do arquipélago, 

caracterizado por um cotidiano marcado por desastres naturais e pela existência de uma linha 

muito tênue entre uma natureza bela e potencialmente mortal, parecem ter favorecido uma 

concepção na qual o Homem é muito menor do que se imagina, podendo ser facilmente 

aniquilado caso não aprenda a lidar com essas adversidades e não encontre o equilíbrio que o 

possibilite estar preparado para o melhor e para o pior.  

Mas o que acontece conforme avançamos fascinados pelas possibilidades tecnológicas, 

cada vez mais fechados em uma bolha de superioridade em que se prometem modificações 

genéticas a fim de prolongar a vida, implantação de chips eletrônicos no cérebro humano e 

próteses que parecem concretizar, muito antes do que prevíamos, os cenários do cyberpunk?  

O natural passa a nos soar antiquado, perdem-se as conexões com o restante da rede, o 

que importa é garantir o conforto e o progresso da humanidade. Sem ser utópico a ponto de 

desprezar todas as comodidades e praticidades do terceiro milênio, afinal, já afirmei ser um 

entusiasta da tecnologia, creio também não ser o caso de me tornar completamente alheio e 

ingênuo às consequências dessas transformações. Em Morinaga e em Shinkai, mas 

posteriormente em diversos outros criadores, encontrei uma preocupação genuína com as 

relações entre Homem e Natureza (em maiúscula no intuito de conferir a mesma dignidade a 

ambos) na Era do Antropoceno, termo usado à exaustão na atualidade para evocar a necessidade 

de repensar a forma como nos utilizamos dos recursos à nossa volta, pois vimos ser 

insustentável o caminho adotado até aqui.  

Estes escritos, trabalhados no decorrer de meses de pesquisa, representam um convite à 

reflexão sobre as intersecções entre arte e moda, experiência estética e função social, filosofia 

e cotidiano, natural e artificial, real e virtual. Mas, principalmente, são uma provocação acerca 

da possibilidade da moda de ir além de simples objetos ordinários que servem para cobrir o 

corpo, valendo-se de seu potencial estético para fazer ponderar, para ativar a consciência e 

 
27 Idem. 



 
27 

 

expor conteúdos valiosos no entendimento do mundo e, mais propriamente, do nosso mundo 

atual.  

Isso não significa que se pretende usar a moda como meio de analisar a cultura japonesa 

ou de buscar um resgate de um Japão tradicional e animista na contemporaneidade. Tal atitude 

seria ilógica frente à realidade do país, da sua cultura e da moda, reduzida então a mero 

instrumento. Antes de tudo, meu desejo é o de estabelecer diálogos e mostrar que existem 

formas outras de pensar a moda e a tecnologia nesse surpreendente estágio de nossa 

modernidade.  

Não acho que Kunihiko Morinaga seja um gênio à frente de seu tempo, nem que foi o 

primeiro ou que será o último a abordar as temáticas que discutirei a seguir. Todavia, destaco 

que ele é pioneiro no modo inteligente como mobiliza tantos conhecimentos em prol da 

construção do que, posteriormente, designarei como um projeto filosófico que tem a existência 

humana como foco primordial. Seja na primeira fase, em que sua marca se voltou para a 

transmissão da ancestralidade por meio de técnicas artesanais, seja na segunda fase, na qual se 

questionaram parâmetros e proporções que tomam o Homem como ponto de partida, ou ainda 

na terceira e atual fase, em que se usa da tecnologia em coexistência com o tradicional para 

criar o vislumbre de um mundo menos dicotômico, Morinaga confere à moda a importância 

que um dia até eu mesmo cheguei a duvidar que ela pudesse ter, conforme expus no primórdio 

desta prolixa introdução. Nos trabalhos da ANREALAGE, a roupa ganha uma existência que 

nos toca, despertando em nossa sensibilidade alguns paradigmas que talvez passassem 

despercebidos e, desse modo, permitindo-nos estabelecer novas conexões, apreciações e ideias. 

Com a finalidade de ser mais fiel ao meu objeto, os porvindouros leitores constatarão 

uma estrutura relativamente fragmentada, que desrespeita em certa medida a convenção 

acadêmica ocidental de introdução, desenvolvimento e conclusão. O andamento deste trabalho 

segue uma ordem que talvez possa ser refeita de várias maneiras, uma vez que as seções se 

comunicam, se entrelaçam, chamam uma à outra e se retomam continuamente. Isso é algo que, 

não por acaso, também faz parte do pensamento japonês, relutante em aceitar a linearidade 

como princípio da racionalidade científica. Pelo contrário, a Literatura e a Filosofia nipônicas 

frequentemente nos apresentam enredos sem fim definido, com mais suposições do que 

respostas, mais incertezas do que certezas. O processo e as descobertas advindas dele são postos 

em evidência antes do resultado, e tanto autor quanto leitor poderão notar que já não são os 

mesmos de quando começaram. De uma forma ou de outra, foram transformados pela reflexão, 

sem que isso implique a necessidade de uma acentuada assertividade.  
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Por fim, encerro ambicionando que este material seja encarado como um continuum em 

constante reformulação na esteira da dialética humana. No que se segue, apresento os caminhos 

que percorri a fim de engajar as múltiplas faces da moda e apreender o que representavam os 

signos apresentados à minha sensibilidade quando diante de produções da ANREALAGE e da 

moda japonesa, que tanto desestabilizaram os eixos ocidentalizados de minhas percepções 

estéticas. Que ao terminar a leitura, o Outro que decidiu embarcar nessa jornada também se 

sinta suficiente incomodado e provocado a procurar mais, a desconstruir e a reconstruir suas 

impressões, juízos e conhecimentos, e que possamos construir uma realidade de coexistência 

em vez de separações. 
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2 
DA RELAÇÃO ENTRE MODA, HUMANIDADE E NATUREZA 

... 
 

Por muito tempo tive certa dificuldade em entender o que me atraía na obra de Kunihiko 

Morinaga, designer à frente da marca de moda ANREALAGE. Porém, aos poucos ficou mais 

nítido que Morinaga não era apenas um criador de roupas, pois seu projeto estético possuía um 

objetivo mais amplo, almejando, talvez, ser concomitantemente um projeto filosófico. Um 

primeiro olhar sobre as coleções chama a atenção pelo uso recorrente de paradoxos ou ideias 

aparentemente inconciliáveis, a exemplo da coleção de primavera/verão 2018 “POWER”, cujo 

mote era: 

 
Ver a força. 

A força das roupas que ninguém nunca viu 
 

Vestir a força. 
A força das roupas que ninguém nunca vestiu 

 
[Dar] Força para as roupas.28 

 
Certamente, soa-nos estranha a ideia de ver uma força e, ainda mais, vesti-la. Como isso 

seria minimamente possível? Dividida até o momento em três fases, a análise da trajetória da 

ANREALAGE se mostra também uma discussão filosófica. Voz das roupas que não possuem 

voz? A luz que reside na sombra? As temáticas das coleções representam bem o que Morinaga 

descreve como hinichijō (非日常, lit. “não cotidiano”), ou o inusitado: roupas pretas com 

sombras brancas, cores que se esvaziam como se nunca tivessem estado lá, ou que, pelo 

contrário, aparecem como em um passe de mágica. Após ler as curtas linhas que apresentam 

cada coleção, vemos o que pensávamos ser impossível se tornar possível, questionando-nos se 

nossa memória ou nossos olhos nos traíram. Propor o inusitado dentro do ordinário (nichijō no 

naka no hinichijō 日常の中の非日常) é declaradamente o combustível propulsor de Morinaga, 

engajado em causar no espectador a sensação de contemplar o inédito, que, conquanto não seja 

uma completa novidade em outros domínios, assim o é na moda.  

Os quase três anos de investigação do projeto estético da ANREALAGE, que tomo a 

liberdade de então chamar também de projeto filosófico, revelaram um designer cuja formação 

acadêmica na Sociologia se mostra na forma de indagações profundas e altamente inseridas nos 

 
28  ANREALAGE AUTUMN-WINTER 2022-2023 COLLECTION “PLANET”. ANREALAGE, 2022. 
Disponível em: https://www.anrealage.com/collection/100001. Acesso em: 13 ago. 2021. Tradução nossa. 
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limites paradigmáticos dos tempos de hoje, que analisaremos com mais cuidado e em detalhes 

a partir de agora. 

Dentre as inúmeras temáticas passíveis de exploração nesse contínuo e diariamente 

construído empreendimento estético-filosófico, restringir-nos-emos a dois pontos em específico 

que parecem atravessar todas as coleções já produzidas até o momento que constituem um 

intrincado eixo de conexão entre as mais diferentes criações de Morinaga. Em outras palavras, 

faço referência primeiramente à articulação constante do que denomino estética da coexistência 

entre humanidade e natureza e, em seguida, à presença de uma noção de espiritualidade 

intimamente ligada ao primeiro desdobramento. 

Comecemos, portanto, pela ideia de uma estética pautada na coexistência entre 

humanidade e natureza. Antes de apresentar como tal fenômeno se manifesta nas obras da 

marca, é preciso salientar que tal característica não é um fator inédito dentro da cultura e da arte 

japonesa, podendo ser encontrado em criações deveras antigas. Toshio Watanabe29, historiador 

da arte da Universidade das Artes de Londres, analisou a célebre Grande Onda de Kanagawa 

(Figura 3), atribuída ao mestre do ukiyo-e Katsushika Hokusai (1760-1849) e finalizada entre 

1830 e 1833, observando que, na cena capturada por Hokusai, não há pânico no olhar dos 

pescadores e seus barcos parecem resistir fortemente ao mar tanto quanto a força das águas se 

mostra em sua completa magnitude. Ambos dispõem de uma energia belamente eternizada pela 

sensibilidade de um artista que alinhou as perspectivas endógenas ao Japão enquanto, 

simultaneamente, lançava mão de técnicas de representação europeias, como a aplicação de luz 

e sombra ou a perspectiva com ponto de fuga, como podemos observar em Representação de 

uma grande performance de kabuki na capital do leste (浮絵元祖東都歌舞伎大芝居之図, c. 

1780, Figura 4).  

  

 
29  In: CYRANOSKI, David. Japanese view of the natural world. Nature, v. 466, 2010, p. 1046. 
https://doi.org/10.1038/4661046a.  
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Figura 3 – A Grande Onda Kanagawa, de Hokusai 

 
Fonte: Metropolitan Museum of Art (reprodução). 

 
Hokusai foi ainda mais além, como comenta Yuasa Yasuo30, pois a ausência da presença 

humana em suas obras é notável. Mesmo quando retratado, o Homem é apenas mais um 

elemento da paisagem, não recebendo mais destaque do que o imponente Monte Fuji, por 

exemplo. Essa importância e protagonismo da natureza no Japão remonta, contudo, um período 

muito anterior ao de Hokusai.  

 
Figura 4 – Representação de uma grande performance de kabuki na capital do leste, de 

Katsushika Hokusai 

 
Fonte: © The Trustees of the British Museum. 

 
30 In: CARTER, Robert E. Encounter with enlightenment: a study of Japanese ethics. Albany: State University 
of New York Press, 2001. 
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Em japonês, um dos vocábulos possíveis para natureza é shizen (自然), conquanto essa 

tradução e acepção de shizen como correlata de “mundo físico” só tenha caído no senso popular 

por volta de 1860 no contexto da ressignificação de diversos termos frente a um maior contato 

e influência ocidental. Antes disso, e ainda hoje, existiam inúmeras outras maneiras de se referir 

ao que entendemos atualmente como natureza, dos quais banbutsu (万物, lit. “todas as coisas, 

tudo o que existe”), tenchi (天地, lit. “céu e terra”), zōka (造化, lit. “criação, o que foi criado”) 

e chōjū sōmoku (鳥獣草木, lit. “pássaros, animais, gramas e árvores”) são alguns exemplos. 

O termo shizen, etimologicamente, significa “aquilo que é como é por si só”, tendo derivado da 

palavra chinesa zìrán. Laozi31 , conhecido por ter conceituado filosoficamente o Taoísmo, 

emprega esse vocábulo quando diz: “O Homem toma sua lei da Terra; a Terra toma sua lei do 

Céu; o Céu toma sua lei do Tao; a lei do Tao é ser o que é.”32 Zìrán estava intimamente 

associado ao princípio do mundo de ser o que é espontaneamente e sem nenhuma influência: 

as aves que voam porque assim é sua natureza ou a chuva que cai pois assim deve ser. Tanto 

na China quanto no Japão, zìrán ou shizen foram amplamente utilizados como sinônimos de “o 

princípio inerente a todas as coisas”. Em especial, derivações surgiram em japonês com o 

significado de “espontaneamente” e “se, acidentalmente”, hoje em dia ainda válidas quando 

shizen é empregado em sua forma adverbial shizen ni (自然に).  

Aos olhos ocidentais, pode parecer complexo que algo supostamente tão objetivo como 

a natureza possa possuir tantas correspondências em japonês. John A. Tucker 33  faz esse 

questionamento ao comentar que Saigusa Hiroto, filósofo do século XX, já dissertara sobre o 

porquê de não ter emergido na Ásia, como na Europa, uma teorização de teor materialista (yui 

butsuron 唯物論) sobre a natureza.34 Segundo o autor, há uma proximidade entre humanidade 

e natureza no Japão que deve ser observada ao estabelecer uma comparação com a maioria das 

culturas de pensamento eurocêntrico, nas quais a natureza assume uma posição de realidade 

material e objetiva em direta oposição à subjetividade humana. A inexistência de um termo 

único e preciso para designar a natureza em japonês pode ser demonstrativa de que não fazia 

 
31 As datas de nascimento e de morte de Laozi são incertas, havendo variações entre os séculos VI, V e IV AEC, 
dentre as quais a primeira é a mais corrente.  
32  GUO, Nanyan. “From Shizen to Nature: A Process of Cultural Translation”. In: HEBERT, David G. 
International perspectives on translation, education and innovation in Japanese and Korean societies. 
Cham: Springer, 2018. Tradução nossa. 
33 TUCKER, John A. “Japanese views of nature and the environment”. In: SELIN, Helaine. Nature Across 
Cultures: views of nature and the environment in non-Western cultures. Dordrecht: Springer Netherlands, 2003, 
p. 161. 
34 Cf. HASEGAWA, Nyozekan; SAIGUSA, Hiroto; SHIMIZU, Ikutarō. Nihon tetsugaku shisō zensho. Tōkyō: 
Heibonsha, 1979. 
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sentido dentro daquela matriz cultural traçar uma separação entre humanidade e natureza, com 

o efeito de que o primeiro faz parte integral do segundo. Shizen, ou aquilo que é o que é por si 

só, engloba tudo o que existe entre o céu e a terra (tenchi), sem que houvesse qualquer hierarquia. 

Essa visão de mundo já se fazia presente no Man'yōshū (万葉集), a maior coletânea de 

poemas japoneses, compilada por volta de 759 EC, assim como no Kojiki (古事記, 712 EC) e 

no Nihon shoki (日本書紀, 720 EC), os dois livros mais antigos sobre história do Japão e nos 

quais é apresentada uma cosmogênese do mundo que, por sua vez, dá vida e base para o 

Xintoísmo. 

Em relação ao conceito do zìrán, as crenças xintoístas floresceram ao redor do culto à 

natureza, à pureza física e espiritual e aos antepassados. Sendo o mundo como ele é por si só e 

tendo sido gerado a partir de divindades, que passaram a nele habitar e a ele dar sentido, por 

meio do Xintoísmo difundiu-se a ideia de uma natureza omnipresente, na qual tudo e todos são 

manifestações dos kami (神), sem o tradicional juízo judaico-cristão de bem ou mal. Esse ponto 

de vista ganha bastante força quando o contexto geográfico do Japão é levado em consideração. 

Para os japoneses do passado, e ainda para os de hoje, há um limiar muito tênue entre a 

normalidade e o cenário de uma catástrofe natural em um país propício a tempestades tropicais, 

erupções vulcânicas e terremotos. Dessa forma, a força dessa natureza alegadamente divina não 

é manifestada dentro de uma igreja, por exemplo, mas é experienciada diariamente pelo corpo 

que sente a força do vento que sopra, o calor do fogo que escorre das montanhas, a fúria da terra 

que treme ou a rapidez das águas que alagam os terrenos. Enquanto arquipélago, um país 

cercado pelo mar e rodeado por montanhas favoreceu a crença no poder dessa natureza que é 

assim sem qualquer necessidade de interferência humana. Surpreendentemente bela e 

exuberante tanto quanto violenta e mortífera, por essa natureza a cultura japonesa desenvolveu 

um profundo respeito e um senso de pertencimento, compreendendo-se na posição de apenas 

mais uma parte de um todo muito mais amplo, fugaz e em constante transformação.35 

Embora tenha havido uma grande influência do Xintoísmo no surgimento de uma 

coexistência entre humanidade e natureza, o conceito de shizen ainda sofreu profundas 

contaminações do Budismo, do Neoconfucionismo, do Positivismo, posteriormente, e do 

Darwinismo.  

Sendo uma religião disposta a absorver as tradições locais, o Budismo se fixou 

rapidamente no Japão por meio da Península Coreana durante a Era Asuka (538-710), de modo 

 
35 Cf. WESTON, Walter. “The Influence of Nature on Japanese Character.” The Geographical Journal, v. 63, n. 
2, 1924, p. 106-19. DOI: https://doi.org/10.2307/1781623. 
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que a concepção envolvendo o termo śūnyatā, traduzido em japonês por kū (空), foi de 

fundamental importância para que shizen ganhasse novas interpretações. Kū representa o vazio 

ou a vacuidade, entendida como a ausência de substância inerente ou independente. Em outras 

palavras, significa dizer que a existência está condicionada à relação mútua, logo, existir é estar 

em relação com tudo que também existe, seja um ser senciente ou não. Inclusive, figuras 

relevantes como Saichō (766-822), fundador da escola budista Tendai, Kūkai (774-835), 

fundador da escola Shingon do Budismo esotético, e Dōgen (1200-1253), fundador da Escola 

Sōtō Zen, insistiram na Natureza-Buda de todas as coisas, até mesmo de árvores e pedras 

(mokuseki busshō 木石仏性) 36. Com isso, shizen passa a representar esse invólucro dentro do 

qual tudo e todos dependem uns dos outros a fim de escapar do sofrimento do Saṃsāra e atingir 

o estado de Iluminação (Nirvana ou satori 悟り, em japonês). 

No que lhe concerne, o Neoconfucionismo, especialmente influente durante o Xogunato 

Tokugawa (1603-1867), motivou o interesse científico e a preocupação ética em relação ao 

mundo natural. Considerando que todo o universo era constituído da mesma energia ki (気) e 

dos cinco elementos (fogo, ar, terra, água e metal), e que, por conseguinte, humanidade e 

natureza compartilhavam do mesmo princípio fundamental, autores neoconfucionistas 

afirmavam serem a natureza (sei 性) humana e a universal originalmente boas, sendo o objetivo 

da vida preservar esse bem primordial por meio do cultivo de si e da ação moral.37 

É no fim da Era Edo e início da Era Meiji (1868-1912) que, pela primeira vez, shizen 

será traduzida como natureza em diversos dicionários europeus, sintetizando essa série de 

modificações culturais pelas quais a palavra passou historicamente.38 Nessa época, o Japão 

intensificou seu desejo de superar as nações do Ocidente que, outrora, haviam sobrepujado a 

autoridade japonesa ao propor tratados extremamente desiguais aprovados à base do 

militarismo. Para isso, dedicou-se muito esforço para, na visão do governo, equiparar o Japão 

ao restante do mundo. Diversos vocábulos até então inexistentes, como tetsugaku (哲学, 

“filosofia”), bigaku (美学, “estética”), bijutsu (美術, “belas artes”) e a própria palavra shizen 

com o sentido de natureza, surgiram dessa dinâmica e correntes de pensamento ocidentais 

tiveram grande peso na formação científica e filosófica japonesa. Notadamente, o Darwinismo 

social e o Positivismo repercutem em larga escala, culminando em manifestações como o 

Naturalismo na literatura (shizen shugi 自然主義), no qual enfatizava-se a submissão do 

 
36 TUCKER, 2003, p. 168 
37 TUCKER, 2003, p. 170. 
38 GUO, 2018, p. 23-24. 
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indivíduo à configuração de seu meio social, e teorias como a de Watsuji Tetsurō (1889-1960), 

que, ao criticar Heidegger (1889-1976) e sua obra de 1927, Ser e Tempo (Sein und Zeit), 

declarou não ser o tempo, mas o espaço com suas particularidades topográficas (fūdo 風土) o 

fator determinante para a cultura humana.  

Conquanto seja verdade que a ideia de shizen como zìrán tenha, em certo grau, resistido 

ao passar das eras, é inegável que houve uma dessacralização da natureza no Japão em prol do 

progresso e do desenvolvimento econômico pós-Meiji. O senso contemplativo, unificado e 

estético da natureza contido na palavra shizen persiste na contemporaneidade, mas é oprimido 

pela existência de um meio ambiente de onde se extraem os recursos para sobrevivência de 

sociedades cada vez maiores, cujo crescimento se tornou inversamente proporcional à 

capacidade da natureza de se reestabelecer. Essa lógica, importada do Ocidente, é comentada 

por Kishō Kurokawa (1934-2007), importante arquiteto japonês: 

 
A arquitetura do século XIX, a era da máquina, foi baseada nessa visão de 
progresso. A arquitetura da era da máquina foi também a da era do humanismo. 
Esse mesmo logocentrismo, que tanto valoriza a existência da razão, concebia os 
seres humanos como os únicos possessores dessa faculdade [da razão]. Colocou 
os humanos próximos a divindades e descreditou o valor das vidas de outros 
animais, plantas e seres vivos. O mundo girava em torno da existência humana 
[...]. Baseadas nesse antropocentrismo e logocentrismo, a poluição do ar, dos rios 
e dos mares, a destruição das florestas e a extinção da fauna e da flora foram tidas 
como eventos inevitáveis no desenvolvimento da tecnologia e da atividade 
econômica necessária para dar suporte à sociedade humana, suas cidades e prédios, 
considerados eternos.39 

 
Permeado por séculos de história e influências xintoístas, budistas e neoconfucionistas, 

a ocidentalização foi uma faca de dois gumes que alterou, em menos de dois séculos, um leque 

extremamente abrangente de modos de pensar e de agir. A visão ocidental de natureza do fim 

do século XIX e início do século XX era a de uma natureza dominada pela humanidade com 

seus carros, aviões, trens, navios, luzes, telégrafos e arranha-céus. Esse modus operandi 

inevitavelmente contaminou um Japão determinado a pertencer ao clube das nações mais 

poderosas. Assumiu-se uma lógica humanista, antropocêntrica e logocêntrica, que definiu o 

Homem como o centro da validação das verdades, uma vez que pensar, logo, existir, presume 

que nossa existência está condicionada à capacidade de discernir e, portanto, de fazer escolhas 

racionais. Aprendemos, de tal forma, que é preciso separar o bem do mal, o certo do errado, o 

racional do sentimental, a verdade da mentira, a ciência da religião, o ser humano da natureza, 

e, dentro desses pares dicotômicos, são os primeiros elementos aqueles a serem tomados como 

 
39 KUROKAWA, Kisho. The philosophy of symbiosis. Disponível em: https://www.kisho.co.jp/page/298.html. 
Acesso em: 14 ago. 2021. Tradução nossa. 
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o caminho, o objetivo e o válido. Vivemos, então, o Antropoceno, a Era dos Humanos, em que 

somos nós, a humanidade, a maior força transformadora em ação. 

Mas eis que o século XXI escancarou as limitações dessa forma de se posicionar no 

mundo. Cataclismos globais, elevação dos mares, temperaturas descontroladas, pandemias, 

nosso progresso posto em xeque. Falhamos? Por que falhamos? Ainda temos tempo de correr 

atrás, mas será preciso repensar nossos quadros culturais de referência. A lógica logocêntrica e 

antropocêntrica tradicional ocidental se mostrou incapaz de lidar com o dinamismo do 

contemporâneo, nossa hipermodernidade, por se recusar a ver além das dicotomias. Em 

português, frequentemente dizemos que uma pessoa não pode ser “oito ou oitenta”, ou seja, não 

podemos nos comportar sempre nos extremos; é preciso haver outras possibilidades, o que não 

necessariamente evoca a ideia de meio-termo. Meio-termo nada mais parece do que um prêmio 

de consolação entre duas partes que não conseguiram entrar em comum acordo e sairão ainda 

insatisfeitas, mas contentadas. É preciso ir ainda mais além, ampliar as perspectivas e buscar 

por novos quadros culturais de referência que se mostrem eficazes. Diferentemente da dialética 

hegeliana, em que o termo A (a tese) se choca com o termo B (a antítese) e ambas se unem para 

formar o termo C (a síntese), por que não formar um termo AB, em que A e B coexistem, 

mantendo suas particularidades sem se anularem e, desse modo, mostrando novas faces outrora 

ignoradas? 

Vivemos em um novo mundo, mas um novo mundo com dilemas não tão novos assim, 

e talvez seja esse o nosso maior desafio. Nunca antes vimos tantos dados circulando em uma 

velocidade quase que instantânea: tudo se faz e se refaz a todo momento, milhões de bytes 

operando em redes neurais densas espalhadas por servidores localizados em países que não 

necessariamente possuem fronteiras físicas uns com os outros.  

Falamos de Internet das Coisas, isto é, de uma sociedade informacional completamente 

conectada, em que todos os objetos trocam dados a todo instante, facilitando a vida das pessoas 

que já convivem com assistentes de voz personalizadas, sugestões mais e mais precisas do que 

assistir nos streamings e smartphones que, dez anos atrás, pareceriam obras de ficção científica.  

Mal saímos da Terceira Revolução Industrial, também chamada de Revolução Digital, 

e já nos vemos no meio de outra, definida pela automação dos processos e pela incorporação 

tão profunda das tecnologias digitais que as fronteiras entre o físico, o biológico e o digital se 

tornam extremamente tênues e relativas.40 Mas enquanto houve um século entre a Primeira, a 

Segunda e a Terceira Revolução, nós, indivíduos do século XXI, experienciamos agora a 

 
40  PERELMUTER, Guy. Futuro presente: o mundo movido à tecnologia. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 2019. 
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criação de novos paradigmas dia após dia. Chega a ser difícil, e mesmo sufocante, acompanhar 

todos os lançamentos e possibilidades. A nova era do Big Data e do metaverso trouxe com ela 

questões éticas, morais e sociais inéditas, desnudando-nos de todos os véus ontológicos que 

construímos ao longo de vários séculos de um processo guiado pela racionalidade, pela ideia 

de progresso linear e de industrialização. 

Ao estudar a cultura japonesa, deparar-se-á com os muitos paradoxos sobre os quais 

discorreu-se até então. Destacamos o quanto é intrigante que possam coexistir duas ideias tão 

dissemelhantes: a de uma natureza espiritualizada em concomitância com a de um meio 

ambiente objetivado. Pois, como vimos, há diferenças substanciais na acepção de natureza 

(shizen), de modo que podemos elencar duas designações interessantes aos méritos do presente 

estudo: (1) enquanto a totalidade do mundo físico e (2) enquanto a natureza individual de 

objetos como árvores, pássaros, montanhas, rios e campos de arroz. Crucial para entender o que 

Morinaga propõe como “estética da coexistência humanidade-natureza” é verificar que está 

havendo recentemente um resgate de shizen com o sentido original de zìrán, isto é, descrevendo 

uma inseparabilidade que envolve humanidade, cultura e natureza. Essa discussão foi estendida 

com tantos detalhamentos históricos por verificar-se que Kunihiko Morinaga faz parte da 

geração de criadores que está propondo o retorno do shizen ao centro do debate contemporâneo 

em relação ao Antropoceno, afirmação que tentaremos comprovar a partir de agora por meio 

de uma análise mais aprofundada de seu trabalho. 

Comecemos por comentar a coleção apresentada pela ANREALAGE para o prestigiado 

LVMH Prize em 2019 (Figura 5), concurso custeado pelo poderoso conglomerado LVMH Moët 

Hennessy Louis Vuitton, que detém importantes marcas, como Kenzo, Fendi, Givenchy, Marc 

Jacobs, Tiffany e a própria Louis Vuitton.41 A premiação surgiu em 2013 com o intuito de 

apoiar novos designers de todo o globo. Na edição em questão, Morinaga ficou entre os 8 

finalistas, dentre os quais era o único asiático.  

 
  

 
41 É importante notar que a moda representa apenas uma pequena fatia do catálogo de atuação. Há ainda de se 
considerar empreendimentos no ramo de vinhos e espumantes, maquiagem, perfumaria, hotéis e iates. Segundo 
dados liberados pelo próprio conglomerado, o total de rendimentos em 2019 atingiu a impressionante cifra de € 
53,7 bilhões. Para mais informações: lvmh.com/news-documents/press-releases/record-results-for-lvmh-in-2019. 
Acesso em: 05. fev. 2020. 
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Figura 5 – Stand da ANREALAGE durante a final do LVMH Prize 2019 

 
Fonte: Instagram da ANREALAGE, 2019.42 

 
No conjunto intitulado “PHOTOSYNTHESIS” foram concebidos itens organizados em 

três categorias: 1) roupas biodegradáveis que haviam sido enterradas, regadas e submetidas ao 

calor como plantas; 2) estampas e cores que só eram reveladas na luz ultravioleta; e 3) peças 

fabricadas em tecido retrorreflexivo no formato do globo terrestre. Tais divisões possuem um 

eixo conceitual em comum descrito pelo próprio diretor criativo da ANREALAGE: “Os novos 

artigos são roupas que se completam através da coexistência com a natureza”.43 Salientemos 

que, na citação original em japonês, natureza aparece como shizen, aspecto que comentaremos 

em breve.  

Vejamos o porquê da apresentação de Morinaga ter sido tão criativa e tecnologicamente 

inovadora, apesar de não ter criado nenhuma nova tecnologia de fato. 

Em um sentido genérico, o ato de criar uma roupa é um processo de transformação da 

matéria-prima obtida da natureza por meio de conhecimentos e técnicas desenvolvidos ao longo 

da história da humanidade. Talvez essa cadeia seja mais evidente no caso de itens produzidos 

a base de algodão, linho, cânhamo ou qualquer outra fibra natural, conquanto mesmo roupas 

 
42 ANREALAGE. Our booth for LVMH Prize 2019 #lvmhprize #lvmhprize2019 #anrealage. Paris, 9 set. 
2019. Instagram: @anrealage_official. Disponível em: https://www.instagram.com/p/B2MAJnKg4zC/. Acesso 
em: 07 abr. 2022. 
43  Citação original: 「 新 作 は 、 ⾃ 然 と 共 ⽣ す る こ と で 完 成 す る 洋 服 。 」 . Fonte: 
https://www.anrealage.com/collection/100001. Acesso em: 08 ago. 2021. 
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sintéticas, sendo feitas a partir de derivados do petróleo, se insiram nesse ciclo. Na maioria das 

grandes marcas, o que chega ao consumidor é considerado o produto final e as formas e 

maneiras criativas de usá-lo não interferem na completude da peça. Customizações que sejam 

eventualmente feitas pelo usuário alteram o projeto inicial, que não previa esse nível de 

modificação. 

Há, sim, outras lógicas produtivas na cadeia da moda, inclusive com propostas similares 

às de Morinaga. Issey Miyake já produzia, há décadas, itens que não possuíam forma fixa, sendo 

livremente modificados ao serem apropriados pelo usuário. Da mesma forma, a Nike lançou 

recentemente um modelo de tênis brancos que se tornam inteiramente coloridos quando 

expostos ao sol (Figura 6). De fato, pigmentos fotossensíveis não são novidade na indústria, já 

tendo sido aplicados em diversos segmentos comerciais. Poderíamos ser levados a crer, portanto, 

que Morinaga só fez uma reciclagem do que já foi visto. Para encontrar o diferencial de seu 

trabalho é preciso investigar um pouco mais, pois o próprio designer faz questão de sempre 

explicar seu processo de criação, uma vez que ele faz parte da obra tanto quanto os produtos 

entregues e é nesse desenvolvimento criativo e técnico que veremos diferenças significativas 

para nossa discussão envolvendo a estética da coexistência na era do Antropoceno. 

 
Figura 6 – Modelo Nike Air Force 1 anunciado em abril de 2021 

 
Fonte: site Sports Winner, [s. d.].44 

 
A cada coleção são publicados nas redes da ANREALAGE materiais dos bastidores, e 

para o concurso LVMH 2019 foi lançado o vídeo “The biodegradation garment”.45 Ele se inicia 

 
44  TÊNIS Air Force 1 Low – ’07 LX ‘UV Reactive’. Sports Winner, [s. d.]. Disponível em: 
https://sportswinner.com.br/produto/tenis-air-force-1-low-07-lx-uv-reactive/. Acesso em: 07 abr. 2022. 
45  FASHIONSNAP.COM. ANREALAGE＜ Biodegradation＞ . Youtube, 04 set. 2019. Disponível em: 
https://youtu.be/tLXWv0vGkgI. Acesso em: 08 ago. 2021.  
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com um storytelling contendo o estado de três peças – um sobretudo, um vestido e um blazer – 

dia após dia durante trinta dias. Não há voz, apenas uma legenda em inglês, a qual foi transcrita 

a seguir: “Se colocarmos uma roupa no solo por um mês com água e alta temperatura, ela 

retornará à terra”.46 

 
Figura 7 – Comparativo dos dias 1 e 30 da coleção “PHOTOSHYNTHESIS” 

 
Fonte: FASHIONSNAP.COM, 2019.  

 
Ao longo desses trintas dias vemos a degradação que atinge as peças, as quais ganham 

rasgos, furos e tons sépia outrora ausentes (Figura 7). Em seguida é apresentado um infográfico 

resumindo os métodos e resultados obtidos (Figura 8). Tomamos ciência de que as roupas foram 

tecidas em fio biodegradável, enterradas, regadas com água e submetidas a altas temperaturas 

para que servissem de alimento para micro-organismos presentes no solo. O próprio movimento 

de biodegradação e as alterações estéticas provocadas por ele são provas de que as roupas 

voltaram à natureza, ingeridas como matéria orgânica e tendo sido transformadas em água e gás 

carbônico. 

 
46  FASHIONSNAP.COM. ANREALAGE＜ Biodegradation＞ . Youtube, 04 set. 2019. Disponível em: 
https://youtu.be/tLXWv0vGkgI. Acesso em: 08 ago. 2021. 
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Figura 8 – Infográfico do processo de biodegradação 

 
Fonte: FASHIONSNAP.COM, 2019. 

 
Pontuemos o uso bastante pertinente da parte de Morinaga da expressão “regar as roupas 

como plantas crescendo”,47 uma vez que o objetivo de dar água para uma planta é justamente 

fazer com que ela floresça, adquirindo força e vitalidade. No caso dos itens da coleção, o 

aumento da umidade aliado ao calor causava o efeito contrário, favorecendo mais e mais a 

destruição. Aparentemente, quem se fortalecia eram os micro-organismos, não as roupas. Mas 

essa seria uma visão dualista, em que existe um lado que ganha e outro que perde, quando, na 

verdade, trata-se de uma inversão de valores nos quais micróbios não são um mal indesejado e 

sim um elemento colaborativo da criação. Morinaga comenta também que “é um processo 

vintage natural, usando biotecnologia, e que a coisa mais interessante é que tais roupas são 

feitas na natureza”.48 O vintage, isto é, o aspecto envelhecido e antigo, é algo bastante apreciado 

na moda, mas normalmente é alcançado de duas formas: com o passar natural do tempo ou 

então por meio de processos químicos de beneficiamento que conferem uma aura vintage 

(artificial) à roupa.  

Embora aparentemente não tenha criado nada novo no sentido ocidental de inovação, 

Morinaga foi ousado ao desestabilizar as fronteiras entre o trabalho artesanal e o industrial, 

entre a ciência controlada e a imprevisibilidade da natureza bem como entre as funções de um 

 
47  FASHIONSNAP.COM. ANREALAGE ＜Biodegradation＞ . Youtube, 04 set. 2019. 1 vídeo (2 min.). 
Disponível em: https://youtu.be/tLXWv0vGkgI. Acesso em: 08 ago. 2021. 
48 Idem. 
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designer de moda. Ao contrário do habitual, as peças só se completaram em sua forma e 

aparência ao serem submetidas à força do natural e não ao terem sido tecidas a partir do croqui 

e do desenho técnico feitos com orientações de um designer.  

No término do vídeo, outra legenda diz: “Humanos não podem controlar as bactérias e 

a natureza. Criações incontroláveis trazem para nós novas possibilidades.”. Esse material 

audiovisual produzido pela ANREALAGE não só é explicativo como também possui um forte 

tom crítico em relação ao desejo da humanidade de estar no controle de tudo, inclusive da 

natureza. Morinaga relembra que a humanidade não está no centro do universo cognoscível, 

restando-nos aceitar e coexistir com esse fato ou então ser limitados por nossa própria 

prepotência.  

É notável, assim, a importância que a natureza possui para a concretização do projeto, e 

mais interessante ainda para os termos aqui analisados, é que natureza aparece frequentemente 

como shizen. Se colocarmos lado a lado os dizeres de Morinaga sobre as roupas que voltam 

para a terra e que se completam na coexistência com a natureza e os de Laozi (“O Homem toma 

sua lei da Terra; a Terra toma sua lei do Céu; o Céu toma sua lei do Tao; a lei do Tao é ser 

aquilo que é”), algumas correlações parecem ganhar bastante sentido. A obra 

“PHOTOSYNTHESIS” é uma grande exortação da necessidade de adotar uma moda mais 

sustentável e ética, aprendendo com a força e com a imprevisibilidade da natureza como trilhar 

caminhos ainda desconhecidos. As roupas que surgem como resultado não são só provas da 

ação dos micro-organismos, mas também de que é possível que a tecnologia humana do século 

XXI coexista com a natureza sem que nenhuma delas seja sobrepujada. Não há hierarquias, não 

há favorecimentos, não há resíduos prejudiciais, não há perigos iminentes.  

Mais do que isso, essa coexistência é capaz de criar algo que admiramos por sua beleza 

e complexidade. Assim como os versos do haiku nos remetem à plenitude e à delicadeza da 

natureza, as roupas biodegradáveis de Morinaga nos relembram de que a natureza está sempre 

agindo nos menores espaços e que, ainda que não possamos ver essa ação em andamento, o que 

resulta disso pode ser contemplado e, diferentemente da poesia, vestido, sentido pelo corpo que, 

tanto quanto o fio que foi usado ou as bactérias que o digeriram, faz parte de uma única e 

integrada natureza (shizen).  

Tal linha de pensamento aparece também nas outras duas categorias apresentadas. No 

caso das peças que só se completavam com cores e estampas na presença de luz ultravioleta 

(Figura 9), relembremos antes de tudo que a maior fonte desse espectro luminoso é o Sol e que, 

para a cultura japonesa, esse astro é símbolo da figura de maior destaque da mitologia 

tradicional xintoísta, a deusa Amaterasu, que por sua vez é de fundamental importância para o 
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estabelecimento do poder e do status imperial. Para além desse aspecto sagrado, o Sol é, como 

em outras culturas, tido como elemento essencial da sobrevivência humana enquanto fonte 

primária de luz e calor, dos quais todas as formas de vida terrestre são dependentes. É o elo que 

incontornavelmente expõe que vivemos em um equilíbrio tênue e, de certa maneira, bastante 

afortunado ao ser o único exemplo dentre os planetas mais próximos. Usar a luz do sol como 

forma de interação da natureza com as roupas evoca uma miríade de significações de extrema 

relevância não só para a cultura nipônica, mas também para a espécie humana em geral, não 

sendo, de modo algum, uma escolha aleatória e desprovida de motivação. 

 
Figura 9 – Demonstração da ação da luz ultravioleta em uma peça da coleção 

“PHOTOSYNTHESIS” 

 
Fonte: Instagram da ARNREALAGE, 2019.49  

 
Em termos práticos, vestir uma roupa com um pigmento fotossensível reinvoca, como 

nas peças biodegradáveis, a impossibilidade de controle humano, mais especificamente em 

relação à revelação ou não dos padrões outrora ocultos. De modo livre e independente, as cores 

e estampas aparecerão quando e onde a luz solar incidir. A própria peça do vestuário se torna 

um espetáculo envolto em efemeridade, de cores e estampas mais ou menos visíveis, mais ou 

menos intensas, capturadas diferentemente em determinados instantes e por determinados 

 
49 ANREALAGE. The fascinating mix of high tech and hand craft from Japanese Kunihiko Morinaga for 
the LVMH Award. Paris, 5 set. 2019. Instagram: @anrealage_official. Disponível em: 
https://www.instagram.com/p/B2B4jrnAQfC/. Acesso em: 07 abr. 2022. 
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indivíduos. E, no fim das contas, caso tivéssemos que descrever como aquele item é, seríamos 

incapazes de fazê-lo, pois assim como a natureza, que é como é por si só incapaz de ser 

apreendida em sua totalidade de estados pela descrição que se fixa no tempo, tal obra de 

Morinaga jamais pode ser integralmente representada por uma foto, desenho ou texto. Um vídeo, 

por mais dinâmico que seja, seria o que mais poderia se aproximar dessa captura; contudo, as 

roupas da ANREALAGE parecem ser feitas para serem vistas fragmentadas na experiência 

igualmente segmentada do cotidiano. O choque de lidar com esses itens “mutantes” descreve 

bem o “inusitado dentro do ordinário” (日常の中の非日常), cujo objetivo supremo é “criar 

momentos que movem o coração das pessoas por meio das roupas” 

(人の心が洋服で動く瞬間をつくる).50  

Isso nos leva à ideia da última categoria, aquela das roupas em formato de globo terrestre 

com desenhos fotocromáticos e retrorreflexivos (Figura 10). Baseando-se na coleção de 

primavera/verão 2009 da ANREALAGE, cujo tema já trouxera um questionamento sobre o ser 

humano enquanto parâmetro primeiro para o estabelecimento de medidas e proporções, para o 

LVMH Prize essa releitura adicionou certo aspecto de universalismo, da moda como algo global 

e capaz de evocar as ligações entre as diferentes coisas do mundo. Esse objetivo já havia sido 

mencionado por Morinaga em outras ocasiões, como quando o designer declarou: “Acredito 

que o mundo será conectado a partir das roupas que vestimos hoje”.51 Salientemos, pois pode 

parecer uma interpretação óbvia à primeira vista, que Morinaga não diz que as roupas irão 

conectar as pessoas. Pelo contrário, sua frase não evoca os seres humanos em nenhum momento, 

mas simplesmente menciona mundo (sekai 世界]), palavra abstrata usada em japonês para se 

referir à totalidade dos componentes do globo terrestre, à sociedade como um todo e, em um 

contexto budista, como o espaço, o universo e o domínio sob o olhar de Buda, sendo este o 

sentido original desse vocábulo composto por 世, significando propriamente “mundo, gerações 

sucessivas”, e 界, “limite, fronteira”.  

 
  

 
50 In: OKUYAMA, 2017. Tradução nossa. 
51 Citação original: 「今着ているものから世界は繋がっていくと思っていて。」. In: OKUYAMA, 2017. 
Tradução nossa. 
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Figura 10 – Comparativo entre uma peça com tecnologia retrorreflexiva da coleção 
“PHOTOSYNTHESIS” 

 
Fonte: site Irenebrination, 2019.52 

 

Esteticamente, as roupas dessa categoria esboçaram esse conceito ao serem formas 

perfeitamente esféricas, mas cujo caimento se ajustava igualmente à silhueta humana, embora 

algumas irregularidades em relação a uma modelagem tradicional pudessem ser observadas 

(Figura 11). Seria plausível estabelecer que se trata de uma metáfora de que o universal – mais 

abstrato – não necessariamente exclui o particular. Pelo contrário, nele estão contidas as 

inúmeras possibilidades do “vir a ser” em sua poderosa e imprevisível diversidade. Um não é 

diferente do outro, como somos inicialmente induzidos a pensar por conta do formato inusitado 

da peça, mas compartilham de uma natureza similar e plástica. O fato de ainda apresentarem 

recursos tecnológicos com desenhos dos continentes somente reforça esse significado, 

relembrando-nos de que vivemos na era do ultratecnológico; porém, que tal dado deve ser 

menos um fator de acentuação da desigualdade do que um convite à reflexão sobre esse 

momento de mudança e de novas possibilidades que estamos atravessando. 

 

 
52 ANREALAGE and The Alternative Way to Sustainable Creation. Irenebrination, set. 2019. Disponível em: 
https://www.irenebrination.com/irenebrination_notes_on_a/2019/09/anrealage-biodegradable-clothes.html. 
Acesso em: 07 abr. 2022.  
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Figura 11 – Ball shirt vista em sua forma esférica e em um busto humano 

 
Fonte: site Mitsubai, [s. d.].53 

 

Algo de similar em relação a essa lógica da coexistência “ser humano” e “natureza”, em 

que ambos são necessários e contribuem em igual proporção para a completude das peças bem 

como para o sucesso da experiência estética, apareceu durante a temporada de primeira/verão 

de 2018. Na coleção intitulada “POWER”, os curtos e poéticos versos que habitualmente 

introduzem as obras de Morinaga diziam: 

 
Ver a força. 

A força das roupas que ninguém nunca viu 
 

Vestir a força. 
A força das roupas que ninguém nunca vestiu 

 
[Dar] Força para as roupas.54 

 

 
53 ○ △ □ ？. Mitsubai, [s. d.]. Disponível em: https://www.mitsubai.com/tokyo/detail/tk007703.html 
54 Disponível em: http://anrealage.com. Acesso em: 15 ago. 2021. Tradução nossa. 



 
48 

 

Tomando como base apenas essas breves linhas, já seria pertinente estabelecer 

comentários sobre a natureza dessa força que ninguém nunca viu ou vestiu. Como é possível 

roupas possuírem força? De onde vem tal força? Por que ela é importante para nós? A fim de 

responder esses questionamentos, alguns fragmentos nos quais Morinaga detalha o tema da 

coleção podem ser úteis: 

 
Tornar visível a força das roupas. A força, tal como a luz e a sombra, está 
sempre ligada às roupas. As roupas que vestimos agora certamente possuem 
uma força que, entretanto, não somos capazes de ver.55 

 
Como já comentamos, desde os primórdios da ANREALAGE um dos pilares que 

sustenta o processo criativo de Morinaga é explorar o inesperado dentro do mundano (日常の

中の非日常), ou, nas palavras do próprio designer, “Expressar as fantasias que nascem no 

momento em que conceitos opostos se cruzam”. 56  O próprio logo da marca, feito da 

sobreposição das letras A e Z simboliza que, embora “a distância de A a Z pareça distante para 

nós, na verdade, eles podem estar de trás para frente, um ao lado do outro”.57 Portanto, a luz e 

a sombra, o som e o silêncio, o real e o virtual, o colorido e o sem cor, o que pode ser vestido e 

o que não pode são todos exemplos do que Morinaga denomina como “antípodas” (taikyoku 対

極), que, no entanto, são apenas aparentemente contraditórios, mas guardam possibilidades 

excitantes em seus pontos de intersecção.  

Desse modo, a proposta da coleção “POWER” pode ser melhor contextualizada, pois se 

intenta tornar visível o que era invisível, isto é, a força das roupas. Talvez chame a atenção o 

fato de dotar-se objetos que comumente seriam vistos como inanimados de uma força que existe 

independentemente de poder ser apreendida pelo senso humano. Por meio das explicações que 

já foram feitas antes, o leitor atento provavelmente lembrar-se-á de que, para Morinaga, roupas 

não são pedaços inertes de tecido. Pelo contrário, são elementos que ativamente contêm todo o 

significado das relações e interdependências das quais precisa para se constituir.  

Nesse contexto, é interessante notar que existem na cultura japonesa várias designações 

para objetos que, enquanto possam ser considerados no Ocidente como inertes, são 

manifestações da força dos kami (神). É o caso dos itens conhecidos como shintai (神体), cujo 

significado literal é “corpo divino”. Os exemplos mais famosos são a espada Kusanagi-ken (草

薙剣), a joia Yasakani no Magatama (八尺瓊曲玉) e o espelho Yata no Kagami (八咫鏡), os 

 
55 Disponível em: http://anrealage.com. Acesso em: 15 ago. 2021. Tradução nossa. 
56 In: OKUYAMA, 2017. Tradução nossa. 
57 Idem. 
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Três Tesouros Sagrados da Família Imperial do Japão (Figura 12), cuja existência é incerta, 

conquanto sustentada pela mitologia tradicional e pelo Xintoísmo atual, que relaciona as peças 

diretamente à Amaterasu, principal divindade do panteão.  

 

Figura 12 – Imperador Naruhito na cerimônia em que herdou os Tesouros 

 
Fonte: PERPER, 2019.58 

 

Shintai são normalmente usados em cerimônias para representar a manifestação 

temporária de um kami que se apresenta para os humanos, não sendo, como o nome pode sugerir, 

uma parte da divindade. O Monte Fuji, com toda sua grandeza e esplendor, também é 

considerado um shintai, sendo possível, assim, entender parcialmente o porquê de este ser tão 

importante e retratado em diversos domínios da cultura nipônica. De objetos e elementos 

naturais como montanhas, lagos, rios e animais àqueles feitos pelo ser humano, como bastões, 

espelhos, espadas e cordas, os shintai figuram uma forma de reverência e respeito pela natureza. 

Mesmo os objetos da segunda categoria, ou seja, os feitos pelas mãos e pelo conhecimento 

humano, podem ser shintai, porque provêm da natureza, seja da madeira, do metal ou das fibras 

que possibilitam a tecelagem de um pedaço de tecido. Inclusive, o ato de amarrar certos objetos 

ou o de delimitar certas regiões podem ser considerados sagrados dentro do Xintoísmo (Figura 

13). Cortar árvores envoltas por um shimenawa (しめ縄) – cordão feito de cânhamo ou de 

palha de arroz – transforma-se em mau presságio, do mesmo modo que um território cercado 

 
58 PERPER, Rosie. The Emperor of Japan was given 3 sacred treasures in his coronation ceremony that only royals 
and high priests have ever seen — here's what they represent. Insider, 02 mai. 2019. Disponível em: 
https://www.insider.com/japanese-emperor-naruhito-was-gifted-three-sacred-treasures-what-they-represent-
2019-5. Acesso em: 07 abr. 2022. 
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por um shimenawa não deve ser adentrado ou profanado. Lutadores de sumô da mais alta 

hierarquia (conhecidos como yokozuna 横綱), ao entrarem nas cerimônias, usam um 

shimenawa, simbolizando o corpo que se torna um receptáculo para um kami ou, em outras 

palavras, um shintai.  

 
Figura 13 – Duas rochas ligadas por um shimenawa próximas ao Santuário de Futami 

Okitama 

 
Fonte: site All about Japan, 2017.59 

 

Da mesma forma, o Xintoísmo traz ainda um conceito pertinente para compreender a 

conexão natural que existe entre tudo o que foi criado no mundo. O dicionário de termos 

xintoístas da Universidade Kokugakuin coloca musubi como uma concepção essencial dentro 

dessa filosofia, pois “o desenvolvimento criativo forma a base da visão xintoísta de mundo”.60 

Musubi é entendido como a força do vir a ser e do tornar-se, da realização, da proliferação, da 

combinação de diferenças que cria uma heterogeneidade ainda maior. Há várias divindades 

associadas a essa ideia, como Takami-musubi no kami (高御産巣日神, lit. “Elevada 

Divindade Musubi”) e Kami-musubi no kami (神産巣日, lit. “Divindade Sagrada Musubi”), 

deidades que, junto de Ame-no-mina-kanushi no kami (天之御中主神, lit. “Regente do Solene 

Centro dos Céus”), são mencionadas no mito criacional japonês no Kojiki como zōka sanshin 

(造化三神, lit. “os três deuses da criação”). Nesse caso, musubi aparece grafado de múltiplas 

 
59  THE Wedded Rocks: Meoto Iwa. All about Japan, 02 nov. 2017. Disponível em: https://allabout-
japan.com/en/article/3078/. Acesso em: 07 abr. 2022. 
60  MUSUBI. In: Basic terms of shinto: M. Tóquio: Kokugakuin University, 1997. Disponível em: 
https://www2.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/bts/bts_m.html. Acesso em: 20 fev. 2022.Tradução nossa.  
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formas sob a pronúncia musuhi: 産霊, 産巣日, 産日 ou ainda 産魂, tendo todas em comum o 

ideograma “産”, que, por sua vez, possui significados ligados a “nascimento, parto, nativo (‘o 

que nasceu ou foi criado ali’)”.61 Na verdade, constata-se que musubi não é apenas derivação 

fonética, mas que os sentidos de amarração, vínculo e conexão provêm desse conceito mais 

ancestral relacionado ao poder que emerge da união, do amálgama, da combinação.  

Essas acepções são explicitamente trabalhadas na animação de 2016, Your Name (Kimi 

no na ha 君の名は), produzida pelo célebre escritor e cineasta Makoto Shinkai (1973-). A avó 

da protagonista – que pertence a uma linhagem responsável por um santuário – explica o 

significado de musubi para suas netas, representantes de uma juventude que parece ter se 

esquecido de seu significado: 

 
Entrelaçar fios também é chamado de musubi. As ligações entre as pessoas também. 
Até mesmo o fluxo do tempo é musubi. Para todas essas coisas pode ser usada essa 
palavra. É tanto o nome do deus como o seu poder. Por isso, os fios trançados que 
fazemos são uma obra divina e representam o próprio fluxo do tempo. [...] Os fios vão 
se juntando e ganhando forma. Eles se torcem, embaraçam e, às vezes, voltam ao 
normal. Eles se rompem e se religam. Isso que são os fios trançados. Isso é o tempo. 
Isso é musubi.62 

 
No enredo de Your Name, esse senso de conexão entre acontecimentos naturais e 

sobrenaturais e a vida humana é o responsável por dar sentido à história. O universo, como uma 

unidade, desconhece as fronteiras entre o que os humanos consideram como possível e 

impossível, provável e improvável. Pelo contrário, essas ideias se esfarelam desde a primeira 

cena, na qual os protagonistas – Taki e Mitsuha – trocam de corpo, posteriormente descobrindo 

que, para além dessa estranheza, também estavam separados por um lapso temporal. Uma série 

de conexões, o que talvez chamemos no Ocidente de destino, faz com que ambos se encontrem 

novamente. Essa ligação é simbolizada por uma corda alaranjada tecida por Mitsuha e dada a 

Taki em um de seus (des)encontros.  

Vejamos então que, embora Morinaga não mencione essas ideias diretamente em sua 

coleção, não parece incongruente estender essas analogias para o campo vestimentar. Para vestir 

um quimono são necessárias várias faixas e cordões (Figura 14) que asseguram a posição 

correta das peças das camadas interiores – e.g. koshihimo (腰紐) e datejime (伊達締め) – antes 

do obi (帯), a faixa externa amplamente conhecida e que deve possuir um nó adequado para 

cada ocasião, gênero e status social de quem usa.  

 

 
61 Cf. Dicionário Jisho. Disponível em: https://jisho.org/search/産%20%23kanji. 
62 SHINKAI, Makoto. Your name. Tradução de Karen Kazumi Hayashida. Campinas: Verus, 2019, p. 65. 
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Figura 14 – Alguns dos itens usados ao trajar um quimono. No canto inferior direito, dois 
koshihimo e dois datejime 

 
Fonte: FONG, 2020.63 

 
O ato de vestir quimonos possui um nome – kitsuke (着付け) – e, exceto no caso 

daqueles mais habilidosos e acostumados a vesti-los, se faz necessária a ajuda de uma ou mais 

pessoas. É um processo de várias etapas, com diversas amarrações e que, por ser considerado o 

traje tradicional japonês, diz muito sobre ser dependente dos demais, sendo o ritual completo 

também uma representação da cooperação e da conexão entre essas pessoas. Além disso, tanto 

quanto um alimento ou um saquê, a complexidade de todas as peças que constituem o quimono 

são extremamente representativas de uma série de materiais, técnicas, locomoções e saberes 

que ligam lugares e indivíduos, natureza e ser humano, tempo e espaço. Não por coincidência, 

diz-se “itadakimasu!” (いただきます！) antes de se iniciar uma refeição – sendo o verbo 

itadaku (いただく) uma versão respeitosa do verbo “receber” – e “gochisōsama” (ご馳走様) 

ao término – palavra cujos ideogramas evocam a ideia de um agradecimento àqueles que 

correram, colheram ou pescaram e tornaram a refeição possível. De ações cotidianas, como 

comer, beber e se vestir, até ações como fazer um espelho, uma espada, uma escultura ou um 

bastão ritualístico, tudo envolve uma profunda rede de acontecimentos e seres, sem os quais 

nada seria possível. Novamente, vemo-nos diante da ideia de zìrán, do que é como é, perfeito 

e único como é, sendo essa a base da existência. 

 
63 FONG, Todd. How to Wear a Kimono – With Step-by-Step Pictures and Video. Voyapon, 30 mar, 2020. 
Disponível em: https://voyapon.com/wear-japanese-kimono/. Acesso em: 07 abr. 2022. 
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Pode parecer perigoso querer explicar a produção de um designer de moda 

contemporâneo com tantas contextualizações tradicionais e certamente muito antigas. Como 

somos constantemente alertados, tradições são constantemente reinventadas para servirem a 

propósitos bastante específicos, o que não quer dizer que são necessariamente falsas, apenas 

que sua abrangência é deveras limitada e não dá conta de toda a riqueza do campo cultural. No 

caso da discussão desenvolvida até aqui, é importante dizer que recorrer ao Xintoísmo, ao 

Budismo e a outros elementos que compõem manifestações culturais relevantes no Japão e 

ainda integram o leque do que se considera “tradição”, não está completamente deslocado, uma 

vez que Morinaga repetidamente faz uso aberto desses signos, seja como elementos particulares 

em suas produções, seja como o tema completo de uma coleção, como aconteceu para a 

primavera/verão 2019 “CLEAR”, construída no entorno da citação budista “A forma é vazia e 

o vazio é a forma”, encontrada no Sutra do Coração. Ela será comentada em detalhes na segunda 

parte deste trabalho.  

Por essa razão, as questões que fizemos inicialmente sobre a força das roupas, sua 

origem e sua pertinência parecem adquirir contornos mais nítidos. Isso, porque Morinaga é 

assertivo ao dizer que “as roupas certamente possuem uma força que não podemos ver” e que 

“a força, tal como a luz e a sombra, está sempre ligada às roupas”. Para explicar como essa 

força se manifesta, o designer comenta: 

 
Quando andamos, quando nos agachamos. Ao dobrar as mangas, ao colocar as mãos 
no bolso. Ao apertar um botão, ao fechar um zíper. Ao vestir uma roupa, ao despir 
uma roupa. Nesses momentos, a força reside nas roupas. Para as roupas, força. E para 
a força, roupas.64 

 
Andar, agachar, fechar um zíper. Por que ações tão banais, feitas quase que 

automaticamente por todos nós diariamente, são demonstrativas da força existente nas roupas? 

Aqui, a primazia do cotidiano, do absolutamente mundano, se faz evidente e novamente nos 

remete a uma relação diferente entre as pessoas e seu lugar no mundo. Como comer uma porção 

de arroz, para evocar o já mencionado exemplo concernindo à gratidão ao que tornou aquela 

refeição possível. Não são só os grandes eventos que devem ser celebrados por sua magnitude, 

mas mesmo as menores agitações têm efeito sobre essa teia, ou musubi. Logo, devemos nos 

atentar a elas. Usar a roupa, valorizá-la e contemplá-la é igualmente reconhecer os inúmeros 

esforços, sacrifícios e recursos empregados para a materialização do projeto. Ao fim, a roupa 

se constitui como o sumário de todo esse trabalho, sendo, talvez como um shintai, o receptáculo 

 
64 ANREALAGE SPRING-SUMMER 2018 COLLECTION “POWER”. ANREALAGE, 2018. Disponível em: 
https://www.anrealage.com/collection/100001. Acesso em: 20 ago. 2021. Tradução nossa.. 
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que contém essa força invisível, mas não menos presente, da unidade e integridade da conexão 

entre tudo e todos. 

Um dos pontos altos da coleção “POWER” foram as peças com tiras estreitas que se 

enrolavam ao redor dos corpos dos modelos, como cordas, restringindo seus movimentos. Eles, 

então, subitamente faziam movimentos rápidos e intensos – como se agachar – ao passo em que 

as roupas respondiam emitindo uma luminescência oriunda de uma tecnologia têxtil capaz de 

converter energia física em luminosa (Figura 15). Literalmente, a energia desencadeada pelos 

humanos era compartilhada, modificada e representada pelos itens da coleção.  

 

Figura 15 – Três looks finais do desfile “POWER” que faziam uso de tiras mecanocromáticas 

 
Fonte: site Yaman, 2017.65 

 

Ainda assim, pode ser que em “POWER” a relação entre ser humano e natureza fique 

menos evidente do que em “PHOTOSYNTHESIS”, obra na qual a questão de roupas que só se 

completavam na presença da natureza era bastante forte e evidenciada. De outra forma, na 

coleção de primavera/verão 2017 essa coexistência é revelada na interação entre as informações 

obtidas a respeito do processo criativo de Morinaga e a apresentação do resultado na passarela. 

Ambos os trabalhos analisados dedicam grande ênfase à participação do processo enquanto 

parte integrante da obra, o que nos permite compreender com maior clareza as ligações 

estabelecidas entre as intenções artísticas de Morinaga e o contexto histórico-social no qual ele 

está inserido. 

Por fim, propomos ir um pouco mais além na cronologia da marca a fim de demonstrar 

que essas ideias e modos de fazer não são meras estratégias de marketing ou um projeto pouco 

fundamentado. Na verdade, é possível perceber que desde antes de ser uma estrela mundial 

 
65 Yaman, 19 out. 2019. Disponível em: https://www.ya-man.co.jp/news/4408/. Acesso em: 07 abr. 2022. 
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Morinaga já possuía uma preocupação notável quanto ao local do humano dentro da natureza, 

aqui entendida como “aquilo que é o que é por si só” e que escapa das possibilidades de ser 

controlado pela vontade ou pelo desejo de outrem.  

Desse modo, para o outono/inverno 2012, quando ainda desfilava nas datas da Semana 

de Moda de Tóquio, a ANREALAGE propôs a coleção intitulada “TIME”. Nela, desenvolveu-

se a seguinte proposta: 

 
Ao capturar o tempo como uma linha de um segundo ao invés de um ponto, a trajetória 
do que se moveu em relação ao mundo há um segundo se torna a forma daquilo que 
é. Braços e pernas que se movem ao caminhar são usados na forma de roupas, o 
movimento das trajetórias se transformando em mangas e calças, os loafers de quatro 
camadas representando o tempo necessário para se dar um passo, anéis e brincos no 
formato de quando caem ou são retirados. Produzimos um molde de pontos do tempo 
sobrepostos.66 

 
A ideia de Morinaga para essa coleção era, então, a de “guardar a memória do 

movimento”, pois, “naturalmente, há beleza no desfoque, no trêmulo e na instabilidade, que 

[costumam] trazer uma imagem negativa”.67 Pertinente para os fins de nossa investigação é o 

trecho em que se cita que foram dadas às borboletas, às estrelas e aos animais a ideia de tempo 

para que, assim, fosse guardada a memória do movimento. Na prática, foram utilizadas técnicas 

sofisticadas de impressão, corte e modelagem para fazer parecer que as estampas haviam sido 

fotocopiadas e deslocadas no instante em que estavam sendo finalizadas, acabando borradas. 

Do mesmo modo, golas e mangas com cores em degradê simulavam um efeito de esmaecimento 

e, nos pequenos detalhes, botões desfocados foram impressos junto a botões verdadeiros, 

confundindo a visão sobre quais eram reais e quais eram ilusões ópticas (Figura 16).  

  

 
66 ANREALAGE AUTUMN-WINTER 2012 COLLECTION “TIME”. ANREALAGE, 2012. Disponível em: 
https://www.anrealage.com/collection/100001. Acesso em: 20 ago. 2021. Tradução nossa. 
67 Idem. 
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Figura 16 – Detalhes da coleção “TIME” 

 
Fonte: site The Cutting Class, 2014.68 

 
Diante das várias pistas deixadas por Morinaga ao comentar essa coleção, e que estão 

em diálogo direto com o escopo aqui desenvolvido, é relevante para nós traçar algumas 

observações. A primeira delas é que a noção de tempo não existe por si só, conquanto seja 

essencial para o estabelecimento e funcionamento das sociedades humanas. Toda sociedade 

possui uma – ou mais, como veremos – definição de tempo que opera como princípio 

organizacional da vida em grupo, ordenando as colheitas, as cerimônias e os rituais, o trabalho 

e o lazer, a maturidade dos indivíduos, dentre outras características que, por menores que sejam, 

são influenciadas pela noção de tempo e seriam caóticas sem ela.  

Sobre esse tópico, Shūichi Katō (1919-2008) dedicou uma obra inteira para estabelecer 

importantes comparativos e contextualizações. Para Katō, há, na cultura japonesa, três tempos 

que historicamente emergiram e coexistiram. O primeiro deles é um “tempo como uma linha 

 
68  Watching Details Move Through Time at Anrealage. The Cutting Class, 15 mai. 2014. Disponível em: 
https://www.thecuttingclass.com/watching-details-move-through-time-at-anrealage/. Acesso em: 07 abr. 2022. 
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reta infinita [que] pode ser dividido e estruturado”.69 É aquele no qual todos os acontecimentos 

se dão em uma sequência. Katō também comenta sobre uma primazia do presente, em que “a 

totalidade dos acontecimentos passados não é o que determina o significado do ‘agora’ diante 

do qual se está, assim como a totalidade dos acontecimentos que devem vir não é o que se torna 

o propósito do ‘agora’”.70 

Precisamente, o autor ainda discute a respeito da dificuldade de capturar o fluir desse 

tempo infinitamente retilíneo, sendo o “agora” a única apreensão possível, pois é nele em que 

vivemos. Como Morinaga, Katō diz que o “agora” não é um ponto sobre a linha. Pelo contrário, 

é extremamente elástico, mais curto ou mais longo de acordo com a conveniência da ocasião e, 

no Japão, não são raros os exemplos de expressões artísticas que lidaram com essa plasticidade 

do presente, como as formas poéticas do waka e do haiku.  

Também não por coincidência, muitas dessas expressões surgiram ou foram refinadas 

durante a Era Heian (794-1185), na qual a cultura de corte atingiu seu apogeu e sofisticação 

estética. É nesse contexto social em que houve uma transferência da percepção do que Katō 

identifica como o segundo tempo da cultura japonesa, rotativo, sem começo nem fim e ritmado 

pelas quatro estações. Até então essencialmente associado à produção agrícola, esse tempo é 

apropriado pela aristocracia de Heian, que o transforma em preocupação estética. Contemplar 

a passagem do tempo na forma das estações do ano, que se repetem ano após ano, se tornou 

quase uma obsessão, aparecendo em inúmeras obras ilustres, tais como Makura no Sōshi, de 

Sei Shōnagon (Livro de Travesseiro, c. século X-XI), e Genji Monogatari, de Murasaki Shikibu 

(Contos de Genji, séc. XI). Nas artes visuais, são igualmente notáveis as tentativas de “eternizar” 

a efemeridade do florescer das cerejeiras e das ameixeiras da primavera, das chuvas torrenciais 

do verão, das árvores quase desnudas de folhagens e com os primeiros caquis do outono bem 

como do silêncio, da imobilidade e da frieza da neve e do gelo que recobrem as paisagens no 

inverno. Há mesmo um yojijukugo (四字熟語) – composição de quatro ideogramas – que indica 

a totalidade das quatro estações (shunkashūtō 春夏秋冬; na ordem: primavera, verão, outono, 

inverno) e que, oportunamente, se tornou sinônimo de ichinen (一年, “um ano inteiro”). Da 

mesma forma, a beleza da juventude, o auge da vida de alguém, o desejo sexual e a sexualidade 

em si eram constantemente emulados pelo signo da primavera (haru 春), alusão por excelência 

da fugacidade e do esplendor da vida. 

 
69 KATO, Shuichi. Tempo e espaço na cultura japonesa. Tradução de Neide Nagae e Fernando Chamas. São 
Paulo: Estação Liberdade, 2012, p. 47. 
70 Ibid., p. 48. 
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Aqui, recaímos na terceira noção de tempo de acordo com Katō. Trata-se do tempo da 

vida humana, com começo e fim. Para o autor, essa é uma “condição humana, e não difere 

segundo a cultura”, a distinção estaria apenas no “modo de se lidar com essa realidade”.71 Essa 

concepção leva ao surgimento de expressões de tristeza, melancolia e um certo hedonismo 

diante de um fluir irreversível, irrepetível, causal e incontrolável. Daí a necessidade de se 

aproveitar o presente, uma vez que não é possível retornar ao passado nem antever o futuro.  

Se procurarmos um traço em comum entre os três modos de tempos que coexistiam no 

Japão, veremos que a ênfase no “agora” é recorrente. Embora a ocidentalização do Japão a 

partir do século XIX tenha causado mudanças significativas na apreensão do tempo, que passa 

a ser determinado pelo ritmo fabril e pelo relógio sincronizado com o resto do mundo, não 

parece plausível considerar que os outros modos tenham sido completamente suprimidos. 

Sejam os festivais repletos de fogos de artifícios que exaltam a beleza do verão, os piqueniques 

sob as cerejeiras recém-florescidas, os banhos de onsen naturais envoltos de neve ou ainda o 

apreciar da lua cheia mais próxima do equinócio de outono (tsukimi 月見), a cultura japonesa 

contemporânea possui exemplos abundantes de resistência ao tempo da modernidade.  

Não só na arte, na filosofia ou em outras expressões culturais, o próprio cotidiano 

tangível está repleto da presença de diferentes modos de conceber, contemplar e celebrar o 

tempo. Na moda, chega a ser surpreendente a sincronia da indústria no lançamento de cores, 

estampas e acessórios alinhados com as estações, a idade dos consumidores e as ocasiões de 

uso. Por isso a proposta de Morinaga em sua coleção “TIME” deve ser compreendida muito 

além do simples “gravar a memória do movimento”. No interior dessa ideia, pode estar contida 

uma poderosa e antiga presença do tempo na vida japonesa que, por sua vez, representa uma 

observação atenta de uma natureza (shizen) que é como é por si só. Seja nos eventos que se 

desenrolam como deveriam (o primeiro tempo), seja no passar cíclico das estações (o segundo 

tempo), seja no início e no fim da vida humana (o terceiro tempo), tudo o que podemos fazer é 

viver o agora, contemplando o tempo em toda sua fugacidade e impermanência. O ser humano, 

enquanto parte integrante da unidade que compõe a natureza, está sujeito a seus efeitos. 

Agraciados que somos pela capacidade de reter e de lembrarmos com uma impressionante 

riqueza de detalhes as experiências pelas quais passamos, somos quem somos pelas memórias 

que possuímos. Das pessoas que conhecemos, dos momentos que vivemos, das coisas que 

aprendemos a gostar e a detestar, tudo o que reside em nossa memória é a captura do movimento 

do tempo, a natureza humana interagindo com a grande natureza que é o tempo. Diferentemente 

 
71 KATO, 2012, p. 52. 
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de uma fotografia ou de um vídeo, igualmente inventados pela humanidade, a memória humana 

não só registra o movimento do tempo, mas também o preenche com uma subjetividade que 

provavelmente jamais será reprodutível. 

Vejamos então que, em “TIME”, Morinaga está articulando em suas roupas uma noção 

essencialmente humana, isto é, a de tempo, porém, um tempo que advém da coexistência 

harmônica com a natureza observável e da qual fazemos parte. Assim, não chega a ser surpresa 

a presença de borboletas, estrelas, flores e animais nas estampas borradas (Figura 17), que 

sugerem o movimento do tempo eternizado por uma memória imagética. Afinal, se não fosse 

pela lagarta que se torna borboleta, pelas estrelas que se movem em suas órbitas, pelas flores 

que desabrocham e murcham e pelos animais que nascem, crescem e morrem, como seríamos 

capazes de determinar o fluir do tempo?  

 

Figura 17 – Estampas de borboletas, estrelas, frutos e flores (respectivamente) na coleção 
“TIME” 

 
Fonte: site Fashionsnap, 2012.72 

 
Longe de uma perspectiva antropocêntrica, em que percebemos a passagem temporal 

por meio do nosso próprio crescimento e desenvolvimento, Morinaga propõem um olhar 

poético que tem a natureza como protagonista e, ressaltemos, elementos que são completamente 

independentes da vontade e da existência humanas. Se nossa espécie desaparecesse da 

superfície terrestre, conquanto a noção de tempo também desaparecesse, lagartas continuariam 

a se tornar borboletas, estrelas continuariam a percorrer o espaço, flores continuariam a 

florescer e a desvanecer e animais ainda teriam seu ciclo de vida e morte. Tal qual nos célebres 

versos de Matsuo Bashō (1644-1694), no qual o grande silêncio é brevemente quebrado pelo 

salto da rã na água, tão logo retornando à abafada quietude do verão, em “TIME”, nos curtos 

 
72  ANREALAGE 2012-12AW. Fashionsnap, 22 mar. 2012. Disponível em: 
https://www.fashionsnap.com/collection/anrealage/2012-13aw/. Acesso em: 07 abr. 2022. 
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treze minutos do desfile, somos convidados a contemplar e a refletir sobre o tempo, a natureza 

e a nossa posição nessa complexa rede. A memória do movimento do tempo capturada por 

Morinaga é a nossa própria memória externalizada, transformada em imagens, borrões que 

esmaecem a fronteira entre a realidade e a virtualidade, o perpétuo e o fugidio, o natural e o 

humano (Figura 18). 

 
Figura 18 – Composição fotográfica do desfile “TIME” 

 
Fonte: site Mitsubai, [s. d.].73 

 
Assim, à vista do que foi exposto ao longo deste capítulo, façamos algumas reflexões 

envolvendo as três coleções apresentadas enquanto eixo temático a fim de que possamos 

avançar para o próximo enfoque.  

Primeiramente, relembremos que o ponto de análise dizia respeito à coexistência entre 

natureza e humanidade. Como vimos, entendemos natureza enquanto aquilo que é como é por 

 
73 時の断⽚をまとう服. Mitsubai, [s. d.]. Disponível em: https://www.mitsubai.com/tokyo/detail/tk020003.html. 
Acesso em: 07 abr. 2022. 
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si só, retomando a etimologia chinesa do vocábulo zìrán (shizen). Essa coexistência foi 

culturalmente reforçada no decorrer de séculos de influências xintoístas, budistas e 

neoconfucionistas, sendo possível encontrar profundos traços desse amálgama mesmo após o 

conturbado processo de ocidentalização iniciado na Era Meiji. Na cultura japonesa existem 

significados profundos para a palavra shizen, de modo que é pertinente interrogar o porquê de 

um artista contemporâneo, como é o caso de Morinaga, insistir inúmeras vezes em abordar 

temáticas que incorporam o sentido de shizen em articulação extremamente íntima com o ser 

humano e a não dualidade do mundo. 

Ademais, consideremos mais uma vez que esse traço não é exclusivo de Morinaga. 

Outros designers, poetas, arquitetos, filósofos, fotógrafos, dançarinos e mais uma infinidade de 

personagens já tomaram partido nesse debate desde tempos muito anteriores à ANREALAGE. 

Contudo, chamam a atenção as maneiras criativas e inusitadas pelas quais as propostas da marca 

são apresentadas. O discurso de Morinaga é fortemente conectado à era em que vivemos, isto 

é, o Antropoceno, em que o impacto negativo das ações humanas está sendo amplamente 

questionado e se procuram alternativas que deem conta de solucionar paradigmas de uma vida 

transformada pelas Terceira e Quarta Revoluções Industriais, as quais ocorreram num espaço 

tão curto de tempo a ponto de expor as várias incongruências do pensamento logocêntrico e 

antropocêntrico, então restou-nos correr depressa contra um tempo inventado por nós mesmos. 

Para isso, é interessante olhar para criadores e pensadores que estão engajados na construção 

de novos quadros culturais de referência, como acreditamos ser o caso de Kunihiko Morinaga.  

Em “PHOTOSYNTHESIS”, vimos a coexistência de natureza e humanidade em sua 

forma mais evidente e literal. Abraçando o lema de uma moda sustentável e ética, Morinaga 

criticou a cadeia produtiva que não leva em consideração os impactos ambientais, afirmando 

ser possível encontrar beleza em fenômenos que não podem ser controlados. Por sua vez, em 

“POWER” essa interdependência foi representada na força das roupas que, ainda que não 

possamos ver, podemos vestir. Os corpos atados, que ao tentarem se libertar fazem dessa 

energia invisível algo visível, são a materialização desse vir a ser (musubi) resultante do 

encontro entre esforços naturais e humanos. Ainda que toda roupa possa assim ser entendida, 

em “POWER” Morinaga chama a nossa atenção de uma forma curiosa, valendo-se da 

tecnologia têxtil para evidenciar essas relações. Por último, em “TIME” pudemos analisar a 

ANREALAGE em um estágio anterior ao sucesso internacional, porém em que essas temáticas 

já se faziam presentes. Ao tentar capturar o movimento do tempo fazendo uso de representações 

de elementos naturais que independem da vontade ou do desejo humano, obteve-se como 

resultado detalhes borrados, mas simbólicos da capacidade humana de compreender, por meio 
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da contemplação da natureza, o seu próprio lugar no mundo e a efemeridade do tempo e, 

portanto, da vida. 

Como mencionamos no início do capítulo, a coexistência entre natureza e humanidade 

é um dos traços que nos instiga no projeto estético-filosófico de Morinaga. Ainda no contexto 

do Antropoceno, acreditamos ser essencial discutir as frequentes interpretações de temas 

espirituais, em especial relacionados ao Xintoísmo e ao Budismo zen, feitas pelo designer. Em 

mais de uma coleção Morinaga lançou mão de palavras, expressões, mantras e representações 

ligadas a um cenário religioso-espiritual, de modo que tal aproximação traz à tona um conceito 

bastante estudado para entender o Antropoceno no Japão: o de tecno-animismo. Entendido 

como um desdobramento do animismo, já exaustivamente debatido, no qual objetos, lugares e 

seres são dotados de um senso de espiritualidade, o tecno-animismo surge para inserir a 

tecnologia no centro da questão como um amálgama entre natureza e humanidade. 

Considerando o apelo tecnológico da ANREALAGE, o tecno-animismo parece se consolidar 

como um ponto incontornável a fim de compreender o projeto estético-filosófico da marca. Por 

tal razão, esse será o eixo temático a ser abordado a seguir.  
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3 
DO TECNO-ANIMISMO COMO UMA POSSIBILIDADE DE REFLEXÃO 

... 
 

À primeira vista, o que mais parece saltar aos olhos nas produções da ANREALAGE 

são os temas arrojados, com propostas nem sempre tão comerciais e com tratamentos estéticos 

pouco palatáveis para o público leigo.  

Contudo, ao ir mais a fundo, verificaremos uma incrível coesão entre todas as pontas da 

coleção: do briefing ao visual merchandising da loja-conceito em Aoyama, todos os nós são 

bem atados e atribuímos a esse impressionante trabalho de sincronização o potencial da 

ANREALAGE de causar uma experiência marcante ou, nas palavras de Morinaga, “mover o 

coração das pessoas”.74  

As peças produzidas pelo designer não só se inserem no contexto da moda, mas parecem 

almejar um diálogo interdisciplinar, atravessando temas da Filosofia, da Sociologia, da 

Antropologia e de outras ciências mais exatas, como a Química, a Física e diversas engenharias. 

Essa conexão entre áreas acaba por imbuir no objeto clássico da moda, a indumentária, 

características que fogem da concepção tradicional que se assentou no Ocidente, onde “foi 

atribuído aos artefactos um papel de estabilização, de segurança e de confiabilidade, perante o 

irremediável composto de mudança e de indeterminação que sempre atravessou a experiência 

e que tudo ameaça como fugaz e efémero”.75 

Em outras palavras, ancoramo-nos nos objetos como um porto-seguro, um local ao qual 

sempre é possível retornar com a certeza de encontrar aquilo que conhecemos e deixamos tal 

qual a recordação do passado que possuímos. Essa noção se baseou em muito na ideia da techne, 

da qual mais tarde derivará a separação das artes mecânicas em que se localiza a criação 

vestimentar. Enquanto manifestação do poder criador humano, a techne se distanciou do 

impulso autopoiético da natureza, isto é, “o princípio de mudança e de não mudança – seja no 

que toca ao lugar, ao crescimento, à decadência ou à alteração qualitativa”.76 Para o filósofo 

grego Aristóteles (384-322 AEC), a techne era uma imitação imperfeita da natureza (physis), 

criando um modelo de instrumentalidade fundamental para compreender o natural e o artificial. 

Os produtos da techne servem para fins previstos e oriundos de uma matéria inerte, que então 

é trabalhada e formatada, adquirindo uma efetividade dependente da ação humana e do 

 
74 In: OKUYAMA, 2017. Tradução nossa. 
75 BOGALHEIRO, 2021, p. 58. 
76 ARISTÓTELES. The Physics. (The Loeb Classical Library, n. 228). Cambridge: Harvard University Press, p. 
192-193. v. I, Livros I-IV. 
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procedimento técnico. Desse ponto de vista, o objeto só ganha vida nas mãos “do artífice que 

os produz, do utilizador que os manuseia, rege o seu funcionamento, cristaliza os seus usos e 

controla a sua potência, ou, enfim, dos sistemas culturais que lhe definem o estatuto e acabam 

por determinar a sua obsolescência”.77 

Considerando os produtos da moda como objetos oriundos da techne, e restringindo-nos 

aqui à roupa, tem-se então um fardo que é carregado até hoje dentro da indústria 

predominantemente eurocêntrica, em que se consolidou a ideia de que a roupa não se constitui 

em nada além de um pedaço de tecido habilmente transformado pela criatividade e pela técnica 

de um criador, feita para ser utilizada até que sua vida útil – seja material, seja no ciclo 

interminável de renovação das tendências – se extinga e então descartada.  

Cabe-se ressaltar que, quando nos referimos à indústria, podemos cair em uma 

ambiguidade que deve, portanto, ser melhor delineada a fim de evitar confusões terminológicas. 

Determinemos que os termos moda, vestimenta e forma-moda não são intercambiáveis. 

Enquanto o primeiro faz referência à esfera simbólica, imaterial e institucional, o segundo trata 

especificamente da materialidade. Em outras palavras, a moda opera para converter a 

vestimenta (ou indumentária) em algo além de um simples tecido inerte. Este passa a ser um 

signo discursivamente carregado com os valores do interior do campo no qual foi produzido, 

agindo para propósitos e objetivos específicos,78 isto é, opera na manutenção do status. A 

forma-moda, por sua vez, descreve um entrelaçamento profundo entre savoir, savoir-faire e 

savoir-être. É como se colocássemos os conhecimentos, os modi operandi e faciendi bem como 

as opiniões, os juízos, os valores e os comportamentos em uma personificação autônoma, sendo 

esta a forma-moda. Diferentemente da moda, limitada a seu próprio campo, a forma-moda é 

atuante na reestruturação da sociedade pela lógica da sedução e do inédito que anteriormente 

lhe era exclusiva. Tomados como valores supremos, o efêmero e a sedução se tornam 

organizadores da vida contemporânea.79  

Isso posto, em uma sociedade que adorna o corpo pode haver um sistema vestimentar 

com códigos e regras sem que, no entanto, haja um sistema de moda. Este pressupõe valores 

específicos que se concretizam com o estado de modernidade, tais como a instabilidade estética, 

a rápida mudança das formas, os sujeitos consumidores emancipados e uma indústria 

organizada com capacidade de produzir, difundir e regular o campo. A forma-moda, também 

dependente do estado de modernidade, não será nosso foco em virtude de sua complexidade, 

 
77 BOGALHEIRO, 2021, p. 59. 
78 KAWAMURA, 2004. 
79 LIPOVETSKY, 2014. 
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que exigiria um estudo mais detalhado. Retenhamos, assim, as diferenças entre o sistema 

vestimentar e o sistema de moda apenas. 

Deve ficar mais aparente a partir dessa separação que, conquanto para objetivos 

diferentes, ambos os sistemas são atravessados pela ideia de um meio para atingir um fim, ou 

seja, possuem funções pautadas no utilitarismo. No caso da indumentária, que seja para proteger 

um corpo do calor, do frio ou do vento, aquele objeto é criado para atingir um resultado já 

antecipado. No caso do segundo sistema, ainda que esse utilitarismo esteja camuflado por 

camadas simbólicas, os agentes de dentro dele continuam a manter a mesma concepção sobre 

a indumentária, servindo-se dela para transformá-la em capital simbólico, cultural e de 

autoridade. Ainda que o resultado seja imprevisível, a intenção é direcionada. 

Acontece que, na presente era atravessada pela Quarta Revolução Industrial, estamos 

falando não somente de um mundo ultra conectado, mas principalmente de uma indistinção 

cada vez maior entre o natural e o artificial, com objetos que “não imitam humanos; eles já são, 

em muitos sentidos profundos, humanos de facto”.80 Em um novo antropomorfismo, não mais 

os objetos possuem traços da fisicalidade humana, mas dotam-se de personalidade, inteligência 

e, até certo ponto, consciência. É o caso das inteligências artificiais movidas por redes neurais 

capazes de processar uma quantidade indescritível de dados e de tomar decisões tão precisas 

que mesmo humanos teriam dificuldade em replicá-las. Dessa conjuntura, vemos emergir o 

homo technologicus, que é “uma criatura racional, sensível, e não mitopoética ou religiosa, à 

qual apenas regressa quando abandona a busca de soluções técnicas para seus problemas e se 

retira para os domínios da fantasia e da especulação vazia”.81 

Dito de outra maneira, o homo technologicus é menos um sonhador que busca alcançar 

o poder demiúrgico do que um ser empoderado de um conhecimento que lhe permite transgredir 

uma fronteira – aquela entre o técnico e o mágico – que, de fato, nunca existiu. Para o homo 

technologicus, há uma coexistência íntima entre biologia e tecnologia, o que já vem 

desencadeando uma intensa discussão tratando da possibilidade de fundir a mente humana com 

as capacidades quase ilimitadas de uma máquina, se um dia seremos realmente capazes disso e 

quais serão as consequências.82 

Inevitavelmente, essa alteração paradigmática – e até mesmo evolutiva – tão relevante 

também provocaria efeitos colaterais. O homo technologicus vive constantemente rodeado por 

 
80 DICK, 2006 apud BOGALHEIRO, 2021, p. 64. Grifo do autor. 
81 GELL, 1988 apud BOGALHEIRO, 2021, p. 63. 
82  Cf. WU, James; RAO, Rajesh P. N. Melding mind and machine: how close are we? The Conversation 
[website], 9 abr. 2017. Disponível em: https://theconversation.com/melding-mind-and-machine-how-close-are-
we-75589. Acesso em: 16 out. 2021.  
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mudanças cada vez mais frequentes, velozes e imprevisíveis, ao mesmo tempo que os eventos 

se mostram demasiadamente conectados e capazes de afetar uns aos outros, conquanto os 

significados únicos, tomados como absolutos, se esfarelem e deem lugar ao relativo. Para esse 

novo indivíduo, suas ações devem então ser preenchidas por um propósito, uma razão de ser 

que se alinhe com a direção do mundo e do que ele adota como diretriz de vida. 

Nessa realidade ansiosa, mas tecnológica,  

 
os objectos desaparecem enquanto entes isolados e inertes e fundem-se organicamente 
com o ambiente; são capazes de comunicar entre si e são sensíveis às condições 
técnicas e naturais dos meios que os rodeiam e com os quais se sincronizam, sem 
necessitarem da acção directa dos utilizadores.83  

 
Falamos com assistentes virtuais, damos nomes aos nossos aspiradores robôs, 

ensinamos aos algoritmos como queremos ser chamados e quais são nossos gostos pessoais e, 

aos poucos, vamos naturalizando que máquinas nos conheçam melhor do que nossos amigos e 

familiares, contudo, não sem o custo de fornecer uma valiosa e colossal quantidade de dados 

pessoais, da nossa rotina de sono à nossa alimentação, dos nossos batimentos cardíacos à nossa 

geolocalização. Certamente, a Alexa pode nos achar em qualquer lugar do mundo a qualquer 

momento, sugerindo itinerários e músicas ou até cuidando de nossa segurança ao alertar sobre 

calamidades e acidentes. Esses seres, imbuídos de vida e agência84, se aproximam rapidamente 

de nós, estando não só no ambiente ao nosso redor, mas impressionantemente em relógios, 

brincos, fones de ouvido, óculos, tênis, jaquetas e outros artigos tão pequenos que passam 

praticamente despercebidos.  

Como pode-se deduzir, essa discussão é bastante relevante no caso da ANREALAGE, 

embora em dimensões reduzidas. Morinaga já manifestou em diversas ocasiões que toda a 

tecnologia apresentada em suas produções não é estritamente nova, mas que o ineditismo 

consiste na incorporação delas no campo da moda. Desse modo, podemos entender que não é 

intenção da ANREALAGE ser uma pioneira na tendência dos wearables, definidos como 

tecnologias inovadoras que captam, trocam e manipulam dados obtidos do usuário no dia a dia 

por meio de dispositivos vestíveis. Entretanto, há uma semelhança pertinente entre o debate 

supracitado concernindo ao homo technologicus, a existência de objetos que desfazem a 

fronteira entre natural, técnico e humano e a insistência de Morinaga no uso de tecnologias 

pouco ou nunca usadas na moda: o discurso tecno-animista que imbui nos objetos, 

classicamente tidos como inertes, traços humanos e espirituais. De fato, ainda que pareça uma 

 
83 BOGALHEIRO, 2021, p. 66. 
84 Entendida como a capacidade de agir independentemente e tomar decisões a partir da ponderação. 
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ideia disruptiva para o Ocidente, a ideia de um tecno-animismo soa habitual no interior da 

historicidade japonesa, como pudemos brevemente tratar na primeira seção ao abordar a ideia 

de shizen, isto é, de uma natureza que não é passiva, mas sim integradora e dotada de forças, 

agentes e potencialidades próprias, independentes da vontade humana. 

Essa trajetória específica do contexto japonês, no qual houve um amálgama de ideias 

budistas, neoconfucionistas e, principalmente, xintoístas, parece ter favorecido uma 

sensibilidade diferenciada em relação ao híbrido, de modo a ver com mais espontaneidade a 

mescla do humano, do natural, do tecnológico e do espiritual. Seria, contudo, bastante errôneo 

desconsiderar toda a influência do pensamento científico ocidental nas concepções nipônicas 

durante e após a Era Meiji (1868-1912). Grandes pensadores, como o filósofo Nishida Kitarō 

(1870-1945), foram profundamente impactados por ideias vindas das teorias de Albert Einstein 

(1879-1955), por exemplo, bem como de uma série de intelectuais alemães que, na época, foram 

cruciais para a constituição do pensamento filosófico japonês, tais como Hegel, Heidegger, 

Kant e Schiller. Recentemente, Maria Isabel do Couto Soares defendeu em seu trabalho de 

Mestrado os profundos diálogos entre o nada heideggeriano e o nada absoluto nishidiano, a 

despeito da inexistência de um contato direto de ambos ainda em vida.85 O estado atual do 

Ocidente bem como o do Japão são inegavelmente marcados por essas trocas e mútuas 

contaminações.  

Por conta disso, analisar o tecno-animismo contemporâneo em única e exclusiva 

associação com um Xintoísmo, Budismo ou Neoconfucionismo “latente” ou “subconsciente” 

seria impossível, havendo, necessariamente, um conjunto de ideias que se manifestam por 

camadas mistas cujas origens são simultaneamente japonesas e estrangeiras. Consequentemente, 

e para evitar incorrer em clichês culturais, os pesquisadores Casper Brunn Jensen e Anders Blok 

propõem que o tecno-animismo seja compreendido sob a perspectiva de um cosmograma dentro 

de uma “coreografia cultural” sujeita a contestações, adições, supressões e substituições, isto é, 

dotada de dinamismo. 86  Segundo os autores, o tecno-animismo se manifesta em práticas 

materiais orientadas ao ritualístico. Do nosso ponto de vista, o desfile de moda é um exemplo. 

Nele, a materialidade da vestimenta, orquestrada em conjunto com diversos outros elementos 

sonoros, plásticos, cenográficos e simbólicos, acaba por construir uma espécie de ritual com 

suas próprias regras, duração e efeitos, conforme relata Cruz:  

 
 

85 Para mais informações, cf.: SOARES, Maria Isabel do Couto. Heidegger e Kitarô Nishida: o nada pensado 
através do intercâmbio entre ocidente e oriente. 2020. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife, 2020. 
86 JENSEN; BLOK, 2013. 
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olhando mais de perto, parece, de fato, construir um tipo muito específico de teatro, 
com ausência do texto previamente decorado, mas ensaiado, cenografado, 
coreografado, constituído em um espaço sacralizado (a passarela), corpos treinados 
que desfilam figurinos, trilhas musicais, em alguns casos, movimentos e constituição 
de uma visualidade provocadora, público participante que aplaude ou não e críticos 
que avaliam todo o evento e cada peça.87 

 
Quando tratamos de tecno-animismo sob a perspectiva sugerida por Jensen e Blok, 

também devemos levar em consideração as dimensões estéticas e afetivas, pois “[...] os 

diferentes modos de coabitação entre humano e não-humano [...] ativam um conjunto distinto 

de ligações sensoriais e estéticas em relação às coisas”,88 sendo possível, por sua vez, explorar 

tais dimensões desses híbridos em interação com a cultura e com os indivíduos.  

Se pensarmos no modus operandi de Morinaga dentro da ANREALAGE, veremos que, 

do lado estético, é possível encontrar uma visível intenção de criar um espetáculo, uma 

experiência (essencialmente estética) que tem por objetivo mover o coração das pessoas – como 

já mencionamos – ou, em outras palavras, provocar o choque, o fascínio, a surpresa e a 

incompreensão.  

Simultaneamente, a dimensão afetiva dessas práticas aparece no próprio teor subjetivo 

que as compõem, afinal, desfiles estão sujeitos a percepções, subjetividades, imaginários, 

formações e outras variantes de caráter individual que fogem do controle do designer e de sua 

marca. É a soma dessas variantes que será responsável por criar – ou não – uma conexão do 

espectador com os signos da obra. Quanto mais o espetáculo for capaz de fazer imergir o 

espectador, maior será o grau afetivo criado e, por consequência, maior será o impacto da 

experiência estética. Desse ponto de vista, o tecno-animismo poderia ser entendido como um 

elo que ata as diferentes intenções do desfile, conferindo-lhe coesão e dinamicidade ao passo 

que constrói uma unidade de significado. É nesse sentido que é importante não só entender a 

materialidade da prática ou a forma do ritual em si, mas também atentar aos efeitos estéticos e 

afetivos, pois são eles que darão pistas na direção de por quais meios o público integra essa 

coreografia. 

Por fim, é preciso colocar ainda que Jensen e Blok se posicionam no intuito de expor 

que não há uma definição a priori para o tecno-animismo enquanto um cosmograma. Por ser 

uma ontologia prática, ele se constitui no momento de sua emergência e hibridização, podendo 

aparecer em um leque muito diverso de conjunturas e áreas. No entanto, o que se destaca como 

traço recorrente é o profundo amálgama entre espiritualidade, natureza, humanidade e 

tecnologia. 

 
87 CRUZ, 2008, p. 3. 
88 JENSEN; BLOK, 2013, p. 92. 



 
71 

 

Munidos desse aparato, vejamos então alguns exemplos na história da ANREALAGE 

que podem lançar luz sobre essa importante reinserção do animismo, na forma de um tecno-

animismo, no centro do debate estético, filosófico e sociológico a partir da moda, a começar 

pelo caso da coleção de primavera/verão 2019, também chamada de “CLEAR”. 

Como nas demais análises, os curtos versos que apresentam habitualmente as coleções 

dão o tom da narrativa: 

 
Translucidar a turbidez, dissipar as nuvens 

Consagrar uma oração à cor sem cor 
Para ver muito adiante.89 

 
Podemos elencar algumas palavras que resumiriam o campo lexical e imagético dessas 

três linhas: purificação, religiosidade, caminho. É pertinente notar que o vocábulo que optamos 

por traduzir como “turbidez” (yodomi 淀み) é, em japonês, utilizado com duas acepções: 1) a 

parte funda de um curso d’água (que, por conta da pouca força ou ausência de corrente, acumula 

sedimentos e se torna turva); 2) por analogia, algo turvo, cinzento, monótono. Consideremos, 

assim, que há uma forte possibilidade de associação com a natureza, que será reforçada no 

desenvolvimento do conceito. Em especial, quando tratarmos de como essas noções foram 

transpostas para o visual, as ideias de purificar e de tornar translúcido serão explicitamente 

evocadas. 

Em seguida, para explicar sua produção, Morinaga menciona dois pontos que sustentam 

o que foi argumentado até aqui: 

 
1. Transparência – Uma cor que, embora devesse estar ali, não pode ser vista. 

2. Estar límpido, uma situação/estado sem nuvens.90 
 

Essas frases aparentemente soltas são melhor detalhadas um pouco depois: “Para esta 

coleção, os antípodas que quisemos transgredir foram, no fundamento da luz e da cor, o preto 

e o translúcido, além da tecnologia e do trabalho manual”.91 Não deve nos surpreender, a essa 

altura, a preferência de Morinaga por se debruçar sobre noções aparentemente antagônicas, 

mostrando que elas podem ser, na verdade, duas faces de uma mesma moeda. 

Para os fins da nossa discussão, o release da coleção “CLEAR” fica ainda mais 

significativo nos trechos em que o designer elucida o que entende por cada um dos antípodas 

mencionados anteriormente. Para os dois primeiros, isto é, o preto e o translúcido, é dito:  

 
89 ANREALAGE SPRING-SUMMER 2019 COLLECTION “CLEAR”. ANREALAGE, 2019. Disponível em: 
https://www.anrealage.com/collection/100001. Acesso em: 10 out. 2021. Tradução nossa. 
90 Idem. 
91 Idem. 



 
72 

 

 
o preto, que absorve toda a luz, e, na outra extremidade, o translúcido, que reflete toda 
a luz. Ao fazer coexistir o preto, em que não se pode ver a luz, e o translúcido, em que 
não se pode ver a cor, tornam-se as coisas visíveis em invisíveis e, finalmente, as 
invisíveis em visíveis, desafiando a expressão de coexistência hare to ke「ハレと
ケ」.92  

 
Devemos considerar esse excerto bastante oportuno, porque aqui Morinaga adentra o 

território da cultura e do folclore popular japonês, envolto pela religiosidade e pela cosmovisão 

do Xintoísmo e, posteriormente, do Budismo. A expressão hare to ke, à qual o designer faz 

referência, foi cristalizada pelo acadêmico e folclorista Yanagita Kunio (1875-1962)93, sendo 

empregada para distinguir os “dias ordinários” (ke no hi) dos “dias festivos ou excepcionais” 

(hare no hi). Segundo Yanagita, dentro da visão de mundo rural e tradicional nipônica, havia 

uma separação bem demarcada entre os eventos, os alimentos, as roupas, os comportamentos e 

os registros de linguagem usados em dias comuns e em dias festivos, sendo esse princípio 

temporal e natural o organizador da vida em sociedade. Celebrações como casamentos, 

nascimentos e colheitas fartas eram consideradas hare, cujo um dos homônimos (晴れ) é 

empregado atualmente com o sentido de um dia com bom clima, sem nuvens e ensolarado. 

Contudo, é interessante notar que, antes da Era Meiji, um dia como esse só era classificado 

como hare quando denotava uma mudança, a exemplo do primeiro dia após um longo período 

de chuvas. A palavra hare, assim, estava atrelada às comemorações formais e, por conseguinte, 

ritualísticas que celebravam as transformações da natureza e do ser humano, merecendo, por 

sua vez, todo um arranjo diferenciado dos dias mundanos. Anos depois, autores como Sakurai 

Tokutarō (1917-2007) adicionaram ao conceito de hare to ke a ideia de kegare (汚れ , 

“impureza, corrupção”). 94  Essa tríplice (hare-ke-kegare) ganhou muita popularidade e foi 

utilizada amplamente para explicar diversas desigualdades enquanto a ordem natural do mundo, 

sendo amparada por ideais já existentes no Xintoísmo interpretado pelas elites dominantes, para 

as quais a separação do puro e do impuro justificou a conquista de povos e a exclusão de outros. 

Não sendo esse o escopo da pesquisa, basta delimitarmos que ficou estabelecido um processo 

no qual o ke se degrada e se torna kegare, sendo então purificado por meio dos rituais para se 

transformar em hare.  

Retornando ao texto de apresentação da coleção “CLEAR”, logo após mencionar a 

expressão hare to ke Morinaga ainda estabelece uma relação entre ela e o conceito budista “a 

 
92 ANREALAGE SPRING-SUMMER 2019 COLLECTION “CLEAR”. ANREALAGE, 2019. Disponível em: 
https://www.anrealage.com/collection/100001. Acesso em: 10 out. 2021. Tradução nossa. 
93 MIYATA, 1990, p. 144. 
94 Ibid., p. 146. 
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forma é vazia” (shiki soku ze kū 色即是空), que, na verdade, é uma das partes de “Forma é 

exatamente vazio e vazio é exatamente forma”95 (shiki soku ze kū, kū soku ze shiki 色即是空、

空即是色), presente no Sutra do Coração, um dos mais importantes. Sendo um dos pontos-

chaves dos princípios budistas, essa expressão designa, primeiramente, que nada do que existe 

possui uma essência intrínseca e, além disso, que todo fenômeno é real como se apresenta em 

sua relação com o todo. Como consequência, o sentido da vida está neste mundo e nesta 

existência, não em um plano oculto, acessível apenas por meio do divino ou após a morte, por 

exemplo. Sendo assim, coloca-se uma ênfase na vida presente ao mesmo tempo que se 

estabelece que nada existe sem estar em dependência com todas as coisas, sendo o mundo algo 

necessariamente transitório e em constante transformação.  

Para a “CLEAR”, o designer da ANREALAGE diz que, como nesse princípio, “a cor 

não permanece estanque, ela continua mudando até que, finalmente, se torne o vazio” (Figura 

19).  

 

Figura 19 – Antes e depois de um look da coleção “CLEAR” 

       
Fonte: LEITCH, 2018.96 

 
95 Conforme tradução feita por Monja Coen Rōshi. SUTRA do Coração da Grande Sabedoria Completa. Vida 
Zen, [s. d.]. Disponível em: https://www.viazen.org.br/sutras-e-dharanis/sutra-do-coracao-da-grande-sabedoria-
completa. Acesso em: 11 out. 2021. 
96  LEITCH, Luke. Anrealage Spring 2019 ready-to-wear. Vogue, 25 set. 2018. Disponível em: 
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2019-ready-to-wear/anrealage. Acesso em: 07 abr. 2022. 
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Porém, o que importa não é só a cor, mas também como esta se relaciona com as pessoas 

e, oportunamente, com a natureza:  

 
Como um remanso (yodomi) sendo desembaraçado, transformando-se em um curso 
d’água perfeitamente cristalino; como nuvens negras sendo dissipadas, 
transformando-se em um céu perfeitamente límpido. Roupas que inicialmente eram 
vistas como pretas com o tempo vão se acinzentando até se tornarem translúcidas. 
Ainda junto dessas mudanças, o interior e o corpo físico das pessoas se expõem 
translucidamente.97 
 

De um modo extremamente poético, é possível compreender a incorporação de uma 

miríade de ideias que trazem para a moda esferas inusitadas, isto é, a da religião e a da tradição 

popular japonesa. As roupas não só transmitem o conceito, mas são elas mesmas o conceito 

materializado, constituindo dentro daquela dinâmica um grande ritual de purificação. Diante 

dos olhos atentos dos espectadores, as cores não só se esvaziavam, mas, igualmente, revelavam 

partes dos corpos das modelos, “expostas” independentemente de suas vontades. Até aqui, 

parece bastante plausível dizer que há um ideal animista nessa produção ao serem imbuídas nas 

roupas características espirituais e ritualísticas que fazem com que elas ultrapassem a concepção 

clássica de um tecido inerte moldado e transformado pela técnica, tornando-se parte da 

“coreografia cultural” de que falam Jensen e Blok ao proporem um cosmograma para o tecno-

animismo. Mas em que medida se faz presente o tecno? 

Ao detalhar os segundos antípodas – trabalho manual e tecnologia –, Morinaga afirma 

ter lançado mão de materiais futurísticos, conquanto vários componentes tenham sido 

trabalhados à mão. Conforme relatado no release, algumas peças possuíam mais de cinco mil 

detalhes costurados arduamente durante longas horas de trabalho manual, em outras palavras, 

“futurísticas enquanto, simultaneamente, primitivas. Roupas que, sem mãos humanas, não 

podem ser concluídas”.98 Essa informação certamente relembra a célebre jaqueta Inori (Figura 

20), produzida para a primavera/verão 2007, com todos os botões costurados manualmente.  

 
 

 

 

 

 
97  ANREALAGE AUTUMN-WINTER 2022-2023 COLLECTION “PLANET”. ANREALAGE, 2022. 
Disponível em: https://www.anrealage.com/collection/100001. Acesso em: 11 out. 2021. Tradução nossa. 
98  ANREALAGE SUMER-SPRING 2019 COLLECTION “CLEAR”. ANREALAGE, 2019. Disponível em: 
https://www.anrealage.com/collection/100001. Acesso em: 11 out. 2021. Tradução nossa. 
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Figura 20 – Comparação da jaqueta Inori (à esquerda) e de um look da “CLEAR” (à direita) 

 
Fonte: Instagram da ANREALAGE, 2018.99 

 
Em “CLEAR”, o grande efeito de esvaziamento visual nos botões e outros ornamentos 

foi obtido a partir de uma parceria com a Mitsui Chemicals, responsável pelo desenvolvimento 

do pigmento “Clear Black Photochromic”, sensível à luz ultravioleta. Assim, as peças eram 

expostas a essa radiação nos bastidores, perdendo cor e se tornando completamente 

transparentes conforme as modelos atravessavam a passarela. Lembremo-nos de que se trata da 

mesma lógica utilizada nas peças da segunda categoria apresentada no LVMH Prize e que é o 

Sol a maior fonte de luz ultravioleta que possuímos, de forma que essa “natureza invisível”, 

presente e emulada por meio da tecnologia, está intimamente relacionada ao conceito de tecno-

animismo. Todas as coleções comentadas na primeira seção poderiam ser lidas por esse viés, 

sendo as discussões complementares. 

O que nos motivou a criar essa separação em duas seções foi a ênfase dada por Morinaga 

em alguns aspectos que envolvem o religioso e o espiritual. Isso, porque o designer considera 

que o desfile de primavera/verão 2019 (“CLEAR”) é um retorno ao ponto de partida da marca, 

“com orações para o translúcido, a cor que não possui cor”. Isso faz parte do mantra da 

 
99 ANREALAGE. ARCHIVE/MAISON meets ANREALAGE 2018/11/15-11/20@GINZA SIX 6F. Tóquio, 
14 nov. 2018. Instagram: @anrealage_official. Disponível em: https://www.instagram.com/p/BqLn24Mn-EA/. 
Acesso em: 07 abr. 2022. 
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ANREALAGE, “Deus reside nos detalhes” (神は細部に宿る), usado desde o início das 

produções da marca.  

Analisando a “CLEAR” como um todo, parece-nos pertinente tomar emprestada a 

expressão empregada por Manuel Bogalheiro, que afirma que  
 
reencantar os objetos técnicos é, por um lado, criar uma possibilidade para os 
suspender dos seus fluxos instrumentais e previsíveis e, por outro, instalar um 
realismo mágico que perturba as articulações de uma realidade mera e exclusivamente 
humana.100 

 
Desse ponto de vista, o autor comenta que o animismo não é a mera atribuição de traços 

antropomórficos e realidades não humanas, mas uma confirmação da suspeita de que existem 

“ritmos e escalas díspares – agências que ativam, determinam ou limitam a infraestrutura da 

ação humana”.101 Podemos entender esses dizeres como uma tentativa de inserir a humanidade 

em uma realidade decentralizada, na qual há uma interdependência de fatores e agentes que, ao 

contrário do que se pensa na lógica antropocêntrica, não estão subordinados ao humano, 

possuindo a capacidade de se modificar e interagir conosco. 

No caso das peças de Morinaga, diferentemente de uma inteligência artificial ou um 

robô – casos em que fica nítida a interação e a agência dos entes –, trata-se menos da criação 

de roupas inteligentes do que do surgimento de uma matriz de valores e concepções subversivas 

no modo pelo qual simbolizam a vestimenta, o processo criativo e o local do humano nessa 

cadeia. Primeiramente, como já debatemos no início deste capítulo, há uma importante fuga da 

lógica da techne que estima a vestimenta como um pedaço inerte de tecido transformado e 

ativado pelas mãos de um usuário. Na coleção “CLEAR”, embora não limitada a ela, os objetos 

estão em profunda interação com o ambiente, os produtores e os usuários, criando uma 

interdependência entre eles que, por sua vez, possibilita a existência do conjunto. Como 

Morinaga afirma, “são roupas que não podem se completar sem mãos humanas”102, conquanto 

sejam futurísticas e sofisticadamente tecnológicas.  

Isso nos leva ao segundo ponto dentro desse cosmograma do tecno-animismo, 

justamente no que se refere à capacidade de um objeto aparentemente mundano conter um 

cosmos inteiro, pois é por meio das vestimentas da ANREALAGE que se consolidam e se 

materializam todas as relações que foram abordadas até agora bem como a própria ritualidade 

do desfile e da cadeia produtiva da moda. Sem sobrepor um antípoda ao outro, pelo contrário, 

 
100 BOGALHEIRO, 2021, p. 69. Grifo do autor. 
101 Idem. 
102 ANREALAGE SUMMER-SPRING 2019 COLLECTION “CLEAR”. ANREALAGE, 2019. Disponível em: 
https://www.anrealage.com/collection/100001. Acesso em: 11 out. 2021. Tradução nossa. 
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fazendo-os coexistir, as peças tecnológicas, mas que só se completam por mãos humanas, 

poderiam ajudar a dissipar o medo de que os avanços da tecnologia sobrepujam a humanidade, 

tornando-se símbolos e mesmo porta-vozes dessa coexistência. Como um objeto encantado e 

híbrido, age como um fenômeno sociocultural dentro de uma coreografia constituída de 

múltiplas camadas de significado. Esse mesmo objeto, por fim, pode ser lido enquanto uma 

forma de resistência ao pensamento dualista, logocêntrico e antropocêntrico no qual tudo o que 

é mágico, religioso e ritualístico é automaticamente associado ao primitivo e ao pré-moderno. 

Longe disso, oferecer orações às cores, purificar a turbidez e expor o interior das pessoas, não 

por meio de práticas budistas ou xintoístas, mas por meio das roupas, está longe do misticismo, 

inserindo-se em um tipo de sensibilidade que vai duplamente na direção do tradicional e do 

moderno e confronta o establishment do pensamento ocidental clássico.  

Esse confronto, conquanto exista desde os primórdios da ANREALAGE, tem ficado 

bastante evidente para os observadores atentos, que puderam perceber o crescimento da marca 

junto de uma maior ousadia nas temáticas, nas locações e nas críticas. É o caso da coleção 

“HOME”, apresentada como parte do calendário de primavera/verão 2021 da Semana de Moda 

de Paris. Essa temporada foi especialmente diferenciada por ter ocorrido majoritariamente de 

forma virtual devido à pandemia da COVID-19, logo, muitas marcas, dentre elas a 

ANREALAGE, gravaram seus desfiles e os publicaram durante as datas do evento, o que 

permitiu que uma mise en scène diferente da passarela tradicional fosse explorada. 

Dentro de nosso debate sobre o tecno-animismo, a primeira informação sobre a coleção 

“HOME” que deverá chamar nossa atenção é a de que a produção foi feita no sopé do Monte 

Fuji (Figura 21), a maior e possivelmente a mais conhecida montanha japonesa. Conforme 

discutimos na primeira seção, há uma importância sem precedentes do Monte Fuji no interior 

da tradição xintoísta. Apesar disso, trata-se também de um clichê no que tange às representações 

do Japão para ocidentais. Assim, tanto pelo viés do Xintoísmo, a ser comentado a seguir, quanto 

pelo apelo que essa paisagem possui no imaginário ocidental, não devemos ver a escolha da 

locação como mera coincidência.  
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Figura 21 – Divulgação da “HOME” com o Monte Fuji ao fundo 

 
Fonte: ANREALAGE, 2020.103 

 
No vídeo making of da coleção,104 Morinaga comenta que optar por fazer a gravação em 

um ambiente externo representava um risco, uma vez que não era possível prever como o tempo 

estaria nem se o Monte Fuji estaria visível. Contudo, o designer diz ter pensado que “embora 

não tivéssemos uma chance certeira de sucesso, o sopé do Monte Fuji era uma boa forma de 

fazer algo como nosso próprio ritual xintoísta”.105 Ainda que seja uma declaração bastante 

conveniente para os nossos fins, é preciso dizer que a consciência que Morinaga demonstra ter 

do significado dessa montanha dentro do universo religioso tradicional potencialmente é a 

mesma de qualquer outra pessoa nascida ou criada no Japão. Por si só, ela não valida nossa 

discussão acerca da presença de um tecno-animismo nessa produção em específico; entretanto, 

abrem-se precedentes para que nos atentemos ainda mais à dinâmica e ao conceito da coleção. 

Além disso, a consideração da natureza como algo imprevisível, dependente da sorte, mas que 

possui um significado especial, deve integrar nossa análise também. 

Vejamos primeiramente que o nome “HOME” foi escolhido para ilustrar a ideia de 

“roupas como casas, casas como roupas”. Isso, porque enquanto vestir uma roupa não é 

equivalente a ter o corpo todo coberto, mas casas nos protegem por inteiro, de forma que, talvez, 

 
103 ANREALAGE. Anrealage Spring-Summer 2021 Collection “HOME”. Youtube, 2020. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=gjQoGauT-FY. Acesso em: 02 out. 2021. 
104 ANREALAGE. Anrealage Spring-Summer 2021 Backstage movie “HOME”. Youtube, 29 set. 2020. 1 vídeo 
(8 min.). Disponível em: https://youtu.be/13-Yj9eXkJU. Acesso em: 02 out. 2021. 
105 Citação original:「全くその勝算もなかったんですけど、自分達なりの神事方みたいなのをやるには
富士山の麓はいいなと思ったので。」Tradução nossa de trecho do Backstage movie “HOME”, entre 5'' e 
1'04'', referenciado na nota de rodapé anterior. 
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a sensação de tranquilidade de estar protegido possa ser a mesma de estar recoberto. No release 

postado no site, é feita uma comparação com os caranguejos eremitas, que vivem em isolamento 

até que precisem achar uma nova concha de caracol para habitarem quando a sua se torna 

pequena demais. Nesse caso, somos interrogados: “a concha é uma casa? É uma roupa? 

Moramos nela? Vestimo-la?”.106 Criando algo que se encontra no entremeio entre habitação e 

vestimenta, Morinaga lançou mão de formas geométricas simples e complexas primeiramente 

modeladas em 3D no formato de tendas e então adaptadas virtualmente para o corpo humano 

(Figura 22). Na primeira configuração foram dispostas no sopé da montanha de maneira similar 

a uma aldeia, respeitando os dois metros de distância recomendados na época pelas medidas 

sanitárias contra a COVID-19. Assim, concebeu-se um “dentro” e um “fora”, como se cada 

“caranguejo” possuísse sua concha e sua sensação de proteção, ainda que formassem uma 

comunidade por meio da visão do todo. Os tecidos da coleção receberam ainda um 

beneficiamento especial chamado de “FLUTECH”, tornando-os antivirais e bactericidas bem 

como reforçando a ideia de barreira. No escuro, as peças se mostravam luminescentes, o que, 

segundo Morinaga, “transmite uma mensagem de esperança e de positividade”.  
 

Figura 22 – Comparativo das duas versões da “HOME” 

 
Fonte: Instagram ANREALAGE, 2020.107 

 
Esse uso de uma tecnologia tão avançada e moderna certamente forma um contraponto 

pertinente com a organização de tendas como se fossem aldeias (shūraku 集落), o tipo mais 

primordial de agrupamento humano. Mais do que isso, essa aldeia no sopé do Monte Fuji 

 
106 ANREALAGE SUMMER-SPRING 2021 COLLECTION “HOME”. ANREALAGE, 2021. Disponível em: 
https://www.anrealage.com/collection/100001. Acesso em: 23 out. 2021. Tradução nossa. 
107 ANREALAGE. ANREALAGE Spring-Summer 2021 COLLECTION "HOME". 29 set. 2020. Instagram: 
@anrealage_official. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CFuDxK6gMSi/. Acesso em: 07 abr. 2022. 
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possuía a forma de um triângulo, de modo que se faz necessário comentar que tanto o triângulo 

quanto o círculo e o quadrado, utilizados como base para a coleção, são igualmente os 

elementos básicos que simbolizam o mistério da vida e a origem de todas as formas de 

existência na cosmologia xintoísta.108  Segundo essa visão, o ser humano seria então uma 

sobreposição das três figuras, que contêm ainda uma miríade de significações deveras 

interessantes, conquanto pouco úteis para o avanço de nossa análise. O que devemos reter aqui 

é que há uma notável confluência de referências religiosas/espirituais, incluindo a escolha de 

uma locação bastante significativa e uma declaração explícita de Morinaga fazendo uso da 

palavra shinji (神事 , lit. “coisa, assunto dos deuses”, mas empregada com o sentido de 

“ritual/cerimônia xintoísta”). Além disso, também é possível perceber uma sobreposição 

proposital de símbolos do ultramoderno (e.g. a tecnologia antiviral e bactericida) e do pré-

moderno (e.g. seres humanos vivendo isolados ou em um pequeno agrupamento no sopé de 

uma montanha, longe de símbolos que remetam ao urbano). 

Na mesma direção, Ichirō Yamaguchi, diretor musical da coleção, comentou no referido 

vídeo making of que kekkai (結界) e gazōtekina shūraku (画像的な集落) eram palavras-chave 

para a temporada. O primeiro vocábulo, em especial, adentra a terminologia budista, pois 

designa as barreiras e fronteiras fixadas para delimitar o espaço da prática religiosa. Ao longo 

dos anos, foi bastante expandido e atualmente é amplamente utilizado em animes e mangás 

como sinônimo de um escudo espiritual ou mágico. Religiosamente, no entanto, seu uso lembra 

o de shimenawa (しめ縄), discutido na primeira seção. Por conta disso, há registros do emprego 

da palavra kekkai no contexto do Xintoísmo.  

Yamaguchi relata que pensar no significado de kekkai trouxe-lhe a inspiração do 

clássico estilo musical gagaku (雅楽), célebre na Corte Japonesa desde a Era Heian (794-1185). 

Não coincidentemente, um dos repertórios do gagaku, chamado Kuniburi no Utamai (国風歌

舞), traz referências da música e dos vocais ritualísticos xintoístas. Para Yamaguchi, trata-se de 

uma maneira de “relembrar um senso de sagrado”.109  

Para a segunda palavra-chave, gazōtekina shūraku, não há um detalhamento preciso. A 

legenda em inglês, feita pela própria marca, traduz o termo por “comunidade visual”. Se 

associarmos essa informação às diversas cenas aéreas feitas com drones que contrastam a 

imensidão da paisagem com as tendas coloridas organizadas na forma de um grande triângulo 

 
108 DOUGILL, 2016. 
109 Backstage movie “HOME”, 6'32". 
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(Figura 23), poderemos compreender melhor tanto o significado quanto a importância visual e 

conceitual dessa expressão. 

 
Figura 23 – Configuração espacial da coleção “HOME” 

 
Fonte: ANREALAGE, 2020.110 

 
Assim sendo, a coleção “HOME” não traz apenas elementos isolados, mas todo o 

desenvolvimento da temporada é atravessado por um ideário intimamente ligado ao Xintoísmo 

e ao Budismo: da escolha da locação à apresentação dos detalhes, há um interessante amálgama 

de conceitos oriundos da esfera do religioso e do espiritual. Como vimos, Morinaga até mesmo 

se refere ao desfile como uma espécie de ritual xintoísta, mas, ao contrário do que se esperaria, 

essa cerimônia é celebrada integrando a tecnologia no contexto da maior pandemia do século e 

em um momento de profundos questionamentos sociais. Há uma visão transformada do passado 

bem como do futuro enquanto se vive um presente caótico. Soa paradoxal e mesmo irônico que 

o desfile de primavera/verão 2021 seja realizado em meio à natureza, talvez na paisagem mais 

simbólica que poderia haver no Japão, organizado na forma mais simples de agrupamento social, 

no entanto, com seres humanos que já não mais conseguem coexistir nesse ambiente, 

necessitando ser protegidos não só por um distanciamento, mas também por uma barreira 

tecnológica que, no fim das contas, almeja impedir que a própria natureza – na forma de vírus 

e bactérias – adentre. Dentro da comunidade científica tem-se insistido intensamente na relação 

entre o surgimento de novas doenças, por vezes mutações de organismos outrora inofensivos 

 
110 ANREALAGE. Anrealage Spring-Summer 2021 Collection “HOME”. Youtube, 29 set. 2020. 1 vídeo (11 
min.). Disponível em: https://youtu.be/gjQoGauT-FY. Acesso em: 02 out. 2021.  
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para a humanidade, e a degradação ambiental provocada pela ação humana, 111  logo, a 

apresentação da ANREALAGE parece nos sugerir exatamente essa difícil reconciliação que 

teremos que enfrentar, pois tamanha é a distância que criamos da natureza que, conquanto nos 

achemos fortes, tornamo-nos, na verdade, ainda mais frágeis. 

Olhando por essa perspectiva, estamos diante de um cenário pessimista e bastante 

dramático, mas que expõe a seriedade das lutas do dia a dia. Tomo emprestada essa expressão 

utilizada por Shoko Yoneyama, teórica japonesa, ao analisar as obras de Makoto Shinkai 

também sob um viés animista.112 Assim como em Your Name, longa-metragem de 2016 que 

comentamos brevemente na primeira seção, em Tenki no Ko (天気の子, 2019), um mundo 

devastado por chuvas torrenciais ininterruptas impele as pessoas a enfrentarem, dia após dia, as 

adversidades. Longe de caírem no comodismo da impotência, cria-se entre elas um profundo 

senso de conexão atravessado pela espiritualidade (Figura 24). Essa mesma conexão é 

responsável por diminuir as fronteiras entre diferentes mundos (ocultos ou imperceptíveis) que 

se apresentam como uma realidade que não perturba, mas aguça os sentidos e chama a nossa 

atenção.  

 
Figura 24 – Cena do filme Tenki no Ko 

 
Fonte: GKIDS.113 

 

 
111 LIMA, Carlos Eduardo Pacheco Lima. As mudanças ambientais e a saúde humana: impactos da degradação 
ambiental sobre surtos de doenças infecciosas. Embrapa [website], 28 mai. 2020. Disponível em: 
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/52769086/artigo---as-mudancas-ambientais-e-a-saude-
humana-impactos-da-degradacao-ambiental-sobre-surtos-de-doencas-infecciosas. Acesso em: 18 out. 2021.  
112 YONEYAMA, 2020. 
113 GKIDS Films. Weathering With You [Official Subtitled Trailer, GKIDS]. Youtube. 1 vídeo (2 min.). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Q6iK6DjV_iE. Acesso em: 07 abr. 2022. 
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Como nos filmes de Shinkai, a natureza para Morinaga não aparece subjugada enquanto 

um simples plano de fundo. O sol, o vento, a possiblidade do Monte Fuji se mostrar ou não, 

tudo faz parte de sua obra e contribui para que ela ganhe um sentido unificado. Mesmo no caso 

das proteções antivirais, sua própria utilização é responsável por denunciar a existência de uma 

natureza não tão benéfica e aprazível, mas perigosa e mortífera, ainda que não sejamos capazes 

de enxergá-la. O uso de mais uma tecnologia, a da luminescência noturna, adiciona um tom de 

mistério ao criar pequenos pontos luminosos perambulando por uma paisagem majestosa 

imersa em escuridão (Figura 25). É o que Morinaga chama de sukoshi fushigi (少し不思議), 

ou “um pouco misterioso”, fazendo referência à sensação que temos de que existe algo de 

estranho, sem que possamos, entretanto, nomear ou designar com precisão o que é. Esse 

mistério nos transporta para um mundo de imaginação, especulação, fantasia e indagações, indo 

contra as objetividades e as certezas que tanto pautam a modernidade. 

Reiteramos que o que parece haver de tecno-animista em “HOME” não é uma ou outra 

característica, mas a série de declarações, conceitos, modos de fazer e de pensar que integram 

arte, espiritualidade, humanidade, moda, religião e tecnologia. Em uma sociedade dominada 

por um pensamento de que quanto mais modernos somos, mais nos afastamos do místico e do 

tradicional, Morinaga se mostra destemido ao inserir ideias xintoístas e budistas atravessadas 

pelo uso de tecnologias de ponta. Reiteramos que esse movimento, embora não exclusivo da 

ANREALAGE, como trataremos na quarta seção, pode ser interpretado como uma forma de 

resistência a essa modernidade objetivada que se provou inconsistente diante das intensas 

mudanças pelas quais passamos na atualidade.  
 

Figura 25 – Cena noturna do desfile “HOME” 

 
Fonte: ANREALAGE, 2020.114 

 
114 ANREALAGE. Anrealage Spring-Summer 2021 Collection “HOME”. Youtube, 29 set. 2020. 1 vídeo (11 
min.). Disponível em: https://youtu.be/gjQoGauT-FY. Acesso em: 02 out. 2021. 
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Neste caso, será igualmente oportuno discutir a aclamada e surpreendente coleção de 

primavera/verão 2022, cujo título “DIMENSION” já desperta nosso interesse. Segundo 

Morinaga, o tema representa “nossa vontade de cruzar as fronteiras entre o mundo 

bidimensional e o tridimensional”. Enquanto o primeiro é considerado “hipotético, virtual”, “o 

mundo extraordinário” (非日常の世界), o segundo é tido como “real”, “o mundo ordinário” 

(日常の世界). Com base nas informações do site da ANREALAGE, o virtual pode ser 

entendido como a tentativa de imaginar provisoriamente um mundo que, no entanto, não existe 

na realidade factual. Por sua vez, a realidade é aquilo que se apresenta concretamente diante de 

nossos olhos. Vejamos que essas definições são extremamente relativas, uma vez que, por 

exemplo, o virtual cada vez mais se configura de modo bastante realista e tátil, mobilizando 

nossos sentimentos e sensações.  

Em especial, a revista Vogue USA comentou o desfile em sua plataforma digital, 

iniciando a crítica com a seguinte declaração: “a moda reside em um espaço na relação entre a 

psicologia humana, a forma humana e os tecidos que atuam como a fachada da forma”.115 

Pensamos ser pertinente tal maneira de conceber a moda, pois a coloca em um lugar fluido, 

subjetivo, além de ressaltar o certo tom de artificialidade que compõe o espetáculo. E 

justamente por falarmos do artificial, questionamo-nos onde se localiza a fronteira entre o 

virtual, no sentido daquilo que pode existir, e o real, isto é, aquilo que se apresenta enquanto 

fenômeno.  
 

Figura 26 – Take inicial do desfile “DIMENSION” 

 
Fonte: ANREALAGE, 2021.116 

 
115  LEITCH, Luke. Anrealage Spring 2022 Ready-to-wear. Vogue [website], 2 out 2021. Disponível em: 
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2022-ready-to-wear/anrealage. Acesso em: 19 out. 2020. Tradução 
nossa. 
116 ANREALAGE. Anrealage Spring-Summer 2022 Collection “DIMENSION” AT “U”. Youtube, 02 out. 
2021. 1 vídeo (12 min.). Disponível em: https://youtu.be/LIFSsNGtwEU. Acesso em: 16 out. 2021.  
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O vídeo do desfile “DIMENSION” se inicia com uma página que faz ilusão ao Youtube 

(Figura 26), muito similar àquela em que estamos assistindo à transmissão. Temos a impressão 

de estarmos assistindo a alguém que, por sua vez, assiste ao vídeo do desfile, como se uma tela 

estivesse dentro da outra (estaríamos nós também dentro da tela de alguém?). Esse efeito é 

usado repetidas vezes ao longo da apresentação, com modelos virtuais desfilando looks digitais 

em um cenário repleto de luzes ofuscantes e outdoors luminosos. Logo em seguida modelos 

humanas surgem diante de uma tela que reproduz o cenário do mundo “U”, desfilando versões 

físicas das roupas (Figura 27).  
 

Figuras 27 – Momentos espelhados do desfile “DIMENSION”, no mundo “U” e no mundo 
físico, respectivamente 

 

 
Fonte: ANREALAGE, 2021.117 

 
117 ANREALAGE. Anrealage Spring-Summer 2022 Collection “DIMENSION” AT “U”. Youtube, 02 out. 
2021. 1 vídeo (12 min.). Disponível em: https://youtu.be/LIFSsNGtwEU. Acesso em: 16 out. 2021. 
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Na verdade, toda a ambientação e elementos do mundo “U” foram extraídos do longa-

metragem Belle (2021), escrito e dirigido por Mamoru Hosoda (1967-), nomeado ao Oscar em 

de melhor filme de animação em 2019. Em Belle, traumas da infância levam a protagonista 

Suzu a ser incapaz de cantar em público. Ao ser convencida por sua melhor amiga a se inscrever 

em um popular mundo virtual chamado “U”, dentro do qual ela nomeia seu avatar de “Bell” (a 

tradução de seu nome em inglês), Suzu presencia o rápido e astronômico sucesso de Bell ao 

cantar para os quase cinco bilhões de habitantes de “U”. Certo dia, um dragão invade o concerto 

e, por perturbar a paz desse universo, é perseguido pelo justiceiro Justian. Suzu, enquanto a 

agora célebre e renomeada pelos seus fãs de Belle, se empenha em achar o jogador antes de 

Justian, tornando-se amiga do dragão. Aos poucos, as vidas on-line e off-line se misturam 

quando se descobre que o dragão é, na verdade, um garoto chamado Kei, vítima de abusos do 

pai. Ao tentar ajudá-lo, Suzu acaba tendo que cantar para provar a Kei que ela e Belle são a 

mesma pessoa e, portanto, que ele pode confiar nela. Superando seus traumas e ajudando seu 

amigo tanto no universo virtual quanto na vida real, Suzu reaparece no universo “U”, mas desta 

vez revelando sua verdadeira identidade para todo o mundo, de forma que ela e Belle se tornam 

finalmente sinônimos uma da outra (Figura 28). 

 
Figura 28 – Belle (à esquerda) e Suzu (à direita) em uma imagem promocional 

 
Fonte: Studio Chizu, 2021. 

 
Por si só, o enredo de Belle oferece uma excelente possibilidade de análise dentro da 

temática da personificação tecnológica, que se estende para a coleção da ANREALAGE. O 

mundo “U” é um ciberespaço, compreendido como “um espaço informacional em que os dados 
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são configurados de maneira a parecerem dar liberdade, movimento e acesso ao usuário, no 

qual este pode se conectar a um grande número de outros usuários”.118  

Enquanto isso, a Realidade Virtual (Virtual Reality ou VR, em inglês) se apresenta como 

a extensão última desse espaço, no qual o usuário se encontra completamente imerso em um 

universo computadorizado de grande vivacidade e capacidade sensorial. Com esse advento, os 

pesquisadores Mike Featherstone e Roger Burrows (1996) afirmam que as fronteiras entre 

sujeitos, seus corpos e o mundo externo estão sendo radicalmente modificadas e que a adesão 

ampla ao uso dessas novas tecnologias está redefinindo as formas de interação social, os 

limiares entre público e privado e de como a tecnologia media os processos sociais. 

Não se limitando a isso, é preciso notar que a computação parece ter libertado a 

visualidade de ser uma mímica que não cria o corpo, apenas o representa como parte da 

dimensão fenomenológica, tornando-se uma forma geradora de seu próprio objeto que, muitas 

vezes, sequer possui um referencial real.119 É o caso de Belle, que compartilha com Suzu apenas 

as sardas no rosto, tendo sido criada por meio de recursos computadorizados avançados que 

sintetizam diversas informações e que fazem surgir uma forma híbrida. Historicamente, o corpo 

humano foi tido como o limite da naturalidade, determinando o que é e o que não é 

(humanamente) possível. Vemos, contudo, que o desenvolvimento da tecnologia supera a 

própria dinâmica do natural, criando uma tensão reveladora dos processos de artificialização 

aos quais o corpo sempre foi submetido ao ser tematizado por sistemas culturais. Um corpo 

puro e primordial, sem sofrer modificações ou ressignificações por meio da cultura, é utópico. 

Usamos de discursos no campo da moralidade e do pudor para domar o corpo, assim como da 

estética para alterá-lo com o uso de instrumentos, próteses e acessórios que modificam valores, 

formas ou capacidades.  

A aceleração do desenvolvimento tecnológico, como argumenta Avelar (2011), apenas 

expôs com ainda mais intensidade esses constructos extremamente frágeis que agem sobre o 

corpo, inaugurando um novo momento: 

 
É, portanto, a fragilidade das fronteiras dicotômicas que nos dá a possibilidade de 
construir e desconstruir nossos corpos. As possibilidades associadas às novas 
tecnologias – biotecnologia, nanoeletrônica e nanoengenharia – favorecem nossa 
condição humana e dão origem a seres híbridos e mutáveis, indefiníveis dentro da 
dialética que vivemos até agora.120 

 

 
118 FEATHERSONE; Burrows, 1996, p. 2-3. 
119 CLARK, Nigel. In: FEATHERSTONE; BURROWS, 1996, p. 127-128. 
120 AVELAR, 2011, p. 156. 
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O novo homo technologicus não é simplesmente o homo sapiens + tecnologia, mas sim 

o homo sapiens transformado pela tecnologia, para quem os limites da corporalidade se tornam 

ainda mais indefinidos e as possibilidades de artificialização se ampliam exponencialmente, 

com a consequência de uma expansão igualmente proporcional do que consideramos natural. 

Além disso, e ao contrário do que se poderia pensar, verifica-se que cibertecnologias têm 

oferecido às pessoas a oportunidade de experimentar várias versões e faces da individualidade 

bem como de se engajar em comunidades virtuais para as quais as interações virtuais são 

equivalentes às experiências físicas.121 Os usuários compartilham do mesmo sentimento de 

pertencer a um grupo, além de demonstrarem um apego emocional àquela comunidade.122 Não 

deve nos chocar, assim, perceber que os cinco bilhões de habitantes de “U” se reconhecem 

como um grupo e engajam intensamente como um ao ponto de transcenderem seus sentimentos 

e problemas para fora do virtual. 

Se considerarmos que o último dado que temos sobre a população mundial mostra a 

impressionante cifra de 7,9 bilhões de pessoas123 e o mundo “U” conta com seus 5 bilhões, as 

interações e significações ali desenvolvidas são deveras relevantes. Mais do que isso, o filme 

de Mamoru Hosoda vai contra a ideia um pouco ultrapassada de que o virtual diminui a 

intensidade das relações interpessoais, mostrando que tudo o que existe no mundo de “U” é 

atravessado pela humanidade e pela subjetividade de quem controla os avatares. No fim, a 

tecnologia funciona como um intermédio, uma ponte que conecta duas realidades distintas, 

ainda que semelhantes em vários aspectos. 

Argumentamos que, conquanto essa tendência do ciberespaço seja algo detectado em 

várias localidades, a noção de tecno-animismo no Japão acrescenta um fator importante ao 

processo. Isso, porque, como vimos, já havia na cultura japonesa uma maior aceitação e 

naturalização de híbridos, isto é, de objetos que não são nem completamente humanos, nem 

completamente não humanos, nem completamente inanimados, situando-se em um entre-ser 

que conecta diferentes realidades. Apontamos que, diferentemente do que se possa imaginar, 

não é a tecnologia que vem transformando as relações, os corpos e os espaços no Japão, mas 

sim que essa permeabilidade aos híbridos na forma de um animismo, e aqui de um tecno-

animismo, que já podia ser encontrada em várias manifestações culturais nipônicas, foi 

 
121 LURY, 1998. 
122 SHILLING, 2005, p. 207. 
123 CURRENT World Population. Worldometer, [s. d.]. Disponível em: https://www.worldometers.info/world-
population/. Acesso em: 20 out. 2021.  



 
89 

 

incorporada também no domínio da tecnologia cibernética e, dessa fusão, produzem-se 

diariamente novas significações e referenciais. 

Nessa linha, é pertinente notar que Morinaga esteve intimamente envolvido com a 

produção de Belle, tendo desenhado vários figurinos usados pela protagonista no longa-

metragem baseado em peças desenvolvidas em coleções passadas da ANREALAGE. Por essa 

razão, a inspiração para o conceito da coleção “DIMENSION” está atrelada ao enredo de Belle 

no que concerne à justaposição e mesmo à fusão do universo virtual e físico.  

Morinaga vai na mesma direção de Hosoda ao comentar, no vídeo making of,124 que não 

há um mundo mais válido do que o outro e que as vidas criadas on-line são igualmente reais. 

Ele intenta então que a moda, como a tecnologia, seja uma ponte entre essas duas existências. 

O designer ainda declara que “ao misturar duas dimensões, quis criar algo emotivo (kandōteki 

感動的) e repleto de calor humano (ningenmi no aru mono 人間味のあるもの)”.125 De fato, 

a última cena da “DIMENSION”, também extraída do filme, mostra os habitantes do mundo 

“U” assistindo à apresentação de Belle, que voa montada em uma criatura que se assemelha a 

uma baleia. Quando a câmera enfoca a multidão, vemos humanos e não humanos coexistindo, 

carregando bastões luminosos como em uma procissão para demonstrar suporte a Belle (Figura 

29). Na cena, a personagem usa um vestido composto por inúmeros triângulos que imitam o 

patchwork, assinatura da ANREALAGE (Figura 30). Morinaga relembra ainda que a forma do 

triângulo foi amplamente utilizada em “HOME” como um símbolo de proteção e barreira 

(kekkai 結界).  

 
Figura 29 – Detalhe da cena final do desfile “DIMENSION” 

 
Fonte: ANREALAGE, 2021.126 

 
124 ANREALAGE. Anrealage Spring-Summer 2022 Behind the scene “DIMENSION” AT “U”. Youtube, 02 out. 
2021. 1 vídeo (9 min.). Disponível em: https://youtu.be/wyzh331MM_w. Acesso em: 16 out. 2021. 
125 Idem. 
126 Idem. 
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No ápice da cena, o vestido de Belle explode em uma chuva de triângulos levados pelo 

vento e vemos um céu em plano geral no qual há uma lua minguante, conquanto não seja nem 

inteiramente noturno nem inteiramente diurno. Esse céu indefinido se mistura às luzes no solo 

para construir uma atmosfera evanescente, espiritual, calorosa e emocionante, como no início, 

quando Suzu se conecta ao “U” ao se fundir com a silhueta de Belle. Não só nessa ocasião, mas 

também em diversos momentos durante o desfile, a luz foi estrategicamente empregada para 

criar efeitos que borravam a distância entre o virtual e o real. Hosoda diz no making of que a 

luz é algo imbuído de poder, capaz de nos levar para outros mundos, ainda que por breves 

instantes. No mais, algumas peças desfiladas quase no escuro, com efeitos luminescentes, 

procuraram transmitir um sentido de fluidez (ryūdōteki 流動的) e transitoriedade (issunde 

shikanai 一寸でしかない).127 

 
Figura 30 – Detalhe do último look virtual da “DIMENSION” 

 
Fonte: ANREALAGE, 2021.128  

 
Vejamos que, restringindo-nos ao universo apresentado em Belle, o mundo “U” com 

seus bilhões de habitantes coexistindo em paz é contraposto ao mundo real experienciado por 

Suzu, com seus traumas de infância, e Kei, abusado pelo pai. Ir para “U”, através da luz do 

computador ou do celular, é também sair de uma realidade duramente vivida; entretanto, acaba 

sendo menos uma fuga do que uma forma de enfrentar esses desafios e superá-los. Assim como 

as roupas são uma fachada da forma, independentemente de seus avatares que emulam 

 
127 ANREALAGE. Anrealage Spring-Summer 2022 Behind the scene “DIMENSION” AT “U”. Youtube, 02 out. 
2021. 1 vídeo (9 min.). Disponível em: https://youtu.be/wyzh331MM_w. Acesso em: 16 out. 2021.entre 7'32" e 
7'55". 
128 ANREALAGE. Anrealage Spring-Summer 2022 Collection “DIMENSION” AT “U”. Youtube, 02 out. 2021. 
1 vídeo (12 min.). Disponível em: https://youtu.be/LIFSsNGtwEU. Acesso em: 16 out. 2021. 
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elementos da natureza ou que amalgamam referenciais fragmentados, por trás desse universo 

todo estão vidas e vivências. No fim, é poético que imaginemos o porquê de usuários adotarem 

avatares não humanos ou híbridos em um mundo no qual, teoricamente, poderiam ter a 

aparência humana que quisessem. 

Igualmente, as estampas florais utilizadas por Morinaga em “DIMENSION”, assim 

como em “TIME”, trazem a natureza digitalizada como primeira inspiração (Figura 31). Em 

seu site, o designer explica que as flores se curvam até formarem polígonos. Enquanto flores 

biológicas são símbolo da realidade, polígonos inorgânicos são símbolo do digital. Os looks 

foram ainda complementados por acessórios contendo flores “verdadeiras”, amalgamando 

materiais orgânicos e não orgânicos. Além disso, os denins utilizados como base dos tecidos 

eram de segunda-mão, tecidos que “fazem sentir o tempo que corre”.129 Transformados em 

roupas modernas, são capazes de fazer coexistir o passado e o futuro no tempo presente. 
 

Figura 31 – Look da "DIMENSION" com estampas floridas 

 
Fonte: LEITCH, 2021.130 

 
129 ANREALAGE SPRING-SUMMER 2022 COLLECTION “DIMENSION”. ANREALAGE, 2022. Disponível 
em: https://www.anrealage.com/collection/100001. Acesso em: 29 out. 2021. Tradução nossa. 
130  LEITCH, Luke. Anrealage Spring 2022 ready-to-wear. Vogue, 02 out. 2021. Disponível em: 
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2022-ready-to-wear/anrealage. Acesso em: 07 abr. 2022. 
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Ao colocar as três coleções, “HOME”, “CLEAR” e “DIMENSION”, lado a lado sob o 

espectro do tecno-animismo, podemos finalmente traçar alguns comentários a respeito das 

semelhanças entre elas. O primeiro deles concerne à possibilidade de observar que a 

incorporação da tecnologia não é um simples artifício que integra o espetáculo. Pelo contrário, 

a tecnologia trabalha como uma forma de encantar – como nas palavras de Manuel Bogalheiro 

– as roupas, transformando-as em signos de convergência. Naquele microcosmos criado pela 

coleção, em que se suspendem pela duração do desfile todas as regras, leis e princípios externos, 

pode-se dizer que a tecnologia projeta naqueles objetos uma existência própria, inscrevendo 

neles “uma alteridade e uma estranheza que potencia novas perspectivas para além dos usos e 

das relações habituais que se dão por garantidas e que escondem os objetos, assim como as 

estratégias políticas e comerciais que os mobilizam e rentabilizam”.131  

Ao abandonar um ponto de vista antropocêntrico, em que se insere a noção de techne, 

na qual o Homem, dotado de sua capacidade intelectual e técnica, é capaz de manipular a 

matéria amorfa a fim de conferir-lhe alguma utilidade por um tempo determinado, a tecnologia 

nas coleções da ANREALAGE permite aos objetos adquirir certa dignidade que independe de 

ser ativada ou não por mãos humanas. Ao mesmo tempo, a própria criação daquela 

materialidade tecnológica deixa evidente todo o intenso esforço humano envolvido. Não é 

coincidência, por exemplo, que os vídeos making of das coleções sempre trazem um enorme 

número de profissionais responsáveis por diferentes partes da criação unidas como um quebra-

cabeça. Em outras palavras, a tecnologia, ao mesmo tempo em que anima – no sentido de dar 

uma alma – os objetos, também coloca em destaque as intervenções necessárias para a 

completude do processo.  

Além disso, conquanto tenhamos analisado apenas três coleções, chama a nossa atenção 

a recorrente aparição de conceitos, vocábulos e imaginários que têm profunda conexão com o 

Xintoísmo e o Budismo. Não só ao dizer que “Deus reside nos detalhes”, mas igualmente ao 

fazer sua apresentação diante do Monte Fuji como um grande ritual, ou ao evocar a efemeridade 

da existência por meio da cor, ou ainda ao fazer coexistir as diferenças entre o mundo físico e 

o mundo virtual, Morinaga introduz no centro de sua produção artística ideias que soam 

incomuns e mesmo absurdas aos olhos ocidentais, porém fazem bastante sentido no seio da 

historicidade e da culturalidade japonesa. 

Por fim, é deveras pertinente ressaltar o brilhante grau de intertexto entre as coleções da 

ANREALAGE. A título de exemplo, o diretor criativo da marca diz usar em “DIMENSION” a 

 
131 BOGALHEIRO, 2021, p. 69. 
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simbologia do triângulo que também aparece em “HOME”, da mesma maneira que o uso de 

formas geométricas que se adaptam ao corpo humano já havia aparecido no trabalho “○△□”, 

primavera/verão 2009. A protagonista Belle usa itens da “CLEAR” ao mesmo tempo que 

diversas estampas lembram as criadas para a “TIME. Os casos são muitos, a partir dos quais 

nos parece se delinear a intenção de desenvolver um projeto estético-filosófico. Longe de 

trabalhos que devem ser lidos isoladamente, toda a produção da ANREALAGE compõe um 

grande cosmograma dentro do qual se ativam e se questionam visões e lógicas tidas como 

naturais, entretanto, que se mostram demasiadamente logocêntricas, antropocêntricas e, 

portanto, cada vez mais inadequadas para o atual momento que vivenciamos.  

 
  



 
94 

 

Referências  
 
ANREALAGE. Anrealage Spring-Summer 2022 Collection “DIMENSION” AT “U”. 
Youtube, 02 out. 2021. 1 vídeo (12 min.). Disponível em: https://youtu.be/LIFSsNGtwEU. 
Acesso em: 16 out. 2021.  
 
ANREALAGE. Anrealage Spring-Summer 2022 Behind the scene “DIMENSION” AT “U”. 
Youtube, 02 out. 2021. 1 vídeo (9 min.). Disponível em: https://youtu.be/wyzh331MM_w. 
Acesso em: 16 out. 2021.  
 
ANREALAGE. Anrealage Spring-Summer 2021 Collection “HOME”. Youtube, 29 set. 
2020. 1 vídeo (11 min.). Disponível em: https://youtu.be/gjQoGauT-FY. Acesso em: 02 out. 
2021.  
 
ANREALAGE. Anrealage Spring-Summer 2021 Backstage movie “HOME”. Youtube, 29 
set. 2020. 1 vídeo (8 min.). Disponível em: https://youtu.be/13-Yj9eXkJU. Acesso em: 02 out. 
2021.  
 
AVELAR, Suzanna. Moda, globalização e novas tecnologias. São Paulo: Estação das Letras 
e Cores, Rio de Janeiro: Editora SENAC-Rio, 2011.  
 
BELLE. Direção de Mamoru Hosoda. Tóquio: Studio Chizu, 2021. Mídia on-line (121 min). 
 
BOGALHEIRO, Manuel. Techno-animism or the Magical Existence of Technical Objects. 
International Journal of Film and Media Arts, v. 6, p. 55-72, jun. 2021. DOI: 
https://doi.org/10.24140/ijfma.v6.n1.03.  
 
CRUZ, Jorge Luiz. Desfile, ritual, performance. In: COLÓQUIO MODA 2008. Disponível 
em: 
http://www.coloquiomoda.com.br/anais/Coloquio%20de%20Moda%20-%202008/37333.pdf. 
Acesso em: 23 set. 2019. 
 
DOUGILL, John. Zen and Shinto 4: Circle, triangle, square. Green Shinto, 31 jan. 2016. 
Disponível em: https://www.greenshinto.com/wp/2016/01/31/zen-and-shinto-4-square-
triangle-circle/. Acesso em: 11 out. 2021. 
 
FASHIONSNAP.COM. Anrealage 2019 S/S Collection. Youtube, 25 set. 2018. 1 vídeo (13 
min.). Disponível em: https://youtu.be/dSlEmBUk-Xc. Acesso em: 16 out. 2021.  
 
FEATHERSTONE, Mike; BURROWS, Roger. Cyberspace/cyberbodies/cyberpunk: 
cultures of technological embodiment. London: Sage, 1996. 
 
JENSEN, Casper Bruun; BLOK Anders. Techno-Animism in Japan: Shinto Cosmograms, 
Actor-Network Theory, and the Enabling Powers of Non-Human Agencies. Theory, Culture 
& Society, v. 30, n. 2, mar. 2013, p. 84-115. DOI:10.1177/0263276412456564. 
 
KAWAMURA, Yuniya. The Japanese Revolution in Paris. Berg Publishers: New York, 
2004. 
 



 
95 

 

LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades 
modernas. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 
 
LURY, Celia. Prosthetic culture: photography, memory and identity. London: Routledge, 
1998. 
 
MIYATA, Noboru. Conférence de M. Noboru Miyata. In: École pratique des hautes études, 
section des sciences religieuses. Annuaire. Tomo 98, 1989-1990, p. 144-148. Disponível em: 
www.persee.fr/doc/ephe_0000-0002_1989_num_102_98_14277. 
 
SHILLING, Chris. The body in culture, technology and society. London: SAGE, 2005. 
 
TENKI no Ko. Direção e roteiro de Makoto Shinkai. Tóquio: Tōhō, 2019. Mídia on-line (114 
min). 
 
WARWICK, Kevin. Homo Technologicus: Threat or Opportunity? Philosophies, n. 3, p. 
199-208, out. 2016. DOI: https://doi.org/10.3390/philosophies1030199.  

YONEYAMA, Shoko. Rethinking Human-Nature Relationships in the Time of Coronavirus: 
Postmodern Animism in Films by Miyazaki Hayao & Shinkai Makoto. The Asia-Pacific 
Journal, v. 18, n. 6, ago. 2020. DOI: https://apjjf.org/2020/16/Yoneyama.html.  

YONEYAMA, Shoko. Animism in contemporary Japan: voices for the anthropocene from 
post-Fukushima Japan. London: Routledge, 2020. 
  



 
96 

 

4 
DAS POSSIBILIDADES PARA UM EPÍLOGO 

... 
 

Depois de um tempo imersos na cultura japonesa, acabamos nos habituando aos finais 

abertos. Paramos de sentir a necessidade de um final conclusivo, por mais redundante que tal 

expressão possa soar, mas que certamente fará sentido para o leitor ocidental. 

A sugestão, o poder das potencialidades e a excitação pelo desconhecido ativam nossa 

imaginação, que entende que deve continuar operando a fim de penetrar cada vez mais a fundo 

nas inúmeras questões levantadas ao longo do percurso. Assim desejo encerrar este trabalho 

que, conquanto o tamanho, não passa de um rascunho de reflexões que me vieram ao espírito 

durante essa jornada, uma síntese da miríade de materiais, discussões e experiências aos quais 

fui exposto durante esses 34 meses de pesquisa. 

Estou ciente da transitoriedade e da mutabilidade de muito do que discuti. Em partes 

porque, ao falar de moda e de experiência estética, meus pensamentos estão sujeitos à 

subjetividade da minha percepção dos fatos e das conexões que estabeleci segundo os 

conhecimentos e vivências que eu tinha à disposição. Ainda que amparados por um extenso 

referencial teórico que serve para ratificá-los, podem ser relidos de outras maneiras, algumas 

que, inclusive, foram cogitadas, mas não pertenciam ao escopo limitado pela brevidade do 

estudo e de seu grau de complexidade. 

O que deve permanecer é o convite à provocação, ao questionamento e à indignação em 

relação a diversas concepções e visões que se mostram ultrapassadas e insuficientes para 

compreender e lidar com o mundo dinâmico e plástico dos dias de hoje. Se passamos por um 

momento em que a humanidade se viu como superior a tudo e a todos, cada vez mais prova-se 

necessária uma revisão profunda, capaz de estabelecer uma coexistência entre agentes humanos 

e não humanos. A Internet, conquanto uma invenção humana, vem expondo a urgência do 

debate, colocando-nos frente a frente com novos paradigmas morais, éticos e pessoais 

envolvendo os benefícios bem como as consequências do avanço homérico das tecnologias.  

Para fins comparativos, vejamos que, se o Homo sapiens surgiu há mais de 300 mil anos, 

tendo a Grande Revolução Científica do Renascimento ocorrido há apenas 500 anos, 

demoramos meros 100 anos entre a criação do motor à combustão interna e o foguete que 

enviou o primeiro ser humano à Lua. Menor ainda é a distância que separa o surgimento da 

Internet do desenvolvimento de smartphones, assistentes inteligentes, dispositivos autônomos, 

metaverso, dentre outros. 
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Progredimos rápido, contudo, o rastro de destruição causado por esse ritmo vertiginoso 

se mostra igualmente protuberante. Consumimos mais do que o planeta é capaz de repor, de um 

modo que talvez cheguemos a um ponto em que sequer nosso conhecimento científico será 

capaz de auxiliar-nos. Isso se tornou cruelmente visível com a pandemia da COVID-19, freada 

pela rapidez e eficácia das vacinas, mas que ainda continua a ceifar inúmeras vidas. O consumo 

exacerbado e o crescimento populacional exponencial levam à invasão do habitat de espécies 

cuja interação com os humanos desencadeia perigos para os quais ainda não temos preparo. 

Como menciona Lipovetsky: 

 
Na hipermodernidade, não há escolha, não há alternativa, senão evoluir, acelerar para 
não ser ultrapassado pela “evolução” [...] Quanto menos o futuro é previsível, mais 
ele precisa ser mutável, flexível, reativo, permanentemente pronto a mudar, 
supermoderno, mais moderno do que os modernos dos tempos heroicos.132  

 
Se esse cenário parece caótico, ele certamente o é, uma vez que vivemos uma dissolução 

das certezas: “A era hipermoderna produz num só movimento a ordem e a desordem, a 

independência e a dependência subjetiva, a moderação e a imoderação”. 133  A sociedade 

puramente baseada nas diferenças de classe e de gênero se pulverizou, o mundo globalizado 

descentraliza e desterritorializa a informação, as trocas comerciais se intensificam e o indivíduo, 

hedônico e autocentrado, quer gozar dessa modernidade exacerbada.  

Minha reflexão ao longo deste trabalho incidiu então sobre as potencialidades da moda 

em integrar esse debate no entorno das fragilidades do Antropoceno – a era dos humanos – e 

das relações entre humanidade e natureza. Não que a moda tenha alguma obrigação de ser 

engajada, assim como sabemos que a arte também não tem, e, de fato, muitos designers 

preferem não se comprometer com a exploração de problemas da atualidade, talvez porque, 

conforme comenta Avelar, “A moda deve ser ‘inovadora, mas não muito’, ou seja, jamais deve 

ultrapassar o limite além do qual não se garanta o retorno financeiro rápido”.134 Devemos 

lembrar que a moda e o capitalismo andam juntos, e o sucesso de uma marca ou de um designer 

não está atrelado unicamente à sua própria consagração, mas também a um sucesso comercial. 

Fama nenhuma paga, por si só, as despesas do processo. 

Por essas razões, creio ser necessário interpretar com certa prudência a atuação e a obra 

de Morinaga, regra que se aplica a qualquer outro criador dentro ou fora da moda. Muitas das 

estratégias utilizadas pela ANREALAGE se aproveitam do fascínio que o Ocidente nutre pelo 

 
132 LIPOVETSKY, 2004, p. 57. 
133 Ibid., p. 56. 
134 AVELAR, 2011, p. 171. 
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Japão, propositalmente lançando mão de referências como o Monte Fuji, as cerejeiras, as ondas, 

os vasos Jōmon e tantas outras que poderíamos considerar estereótipos de Japão assim como o 

Corcovado, o MASP, as praias e os elementos ligados à tropicalidade são lugar-comum sobre 

o Brasil. Esses empregos se provam, apesar de óbvios, bastante eficazes, conforme podemos 

comprovar no sucesso de Morinaga no cenário parisiense, além das parcerias com o governo 

japonês, traduzindo seu status de representante do Japão de hoje. 

No entanto, vemos que é impossível negar a existência de uma artisticidade na trajetória 

da ANREALAGE, uma vez que “toda atividade em que se dá a produção do seu modo de 

produção deve ter reconhecida uma qualidade artística, uma artisticidade”.135  A ênfase no 

processo e não apenas no produto, a interatividade de suas peças com o público e – significativo 

para nossos fins – com o ambiente e a natureza bem como o ideal de trabalhar o “extraordinário 

dentro do cotidiano”, valendo-se da experiência estética para evidenciar o comum e fazer dele 

algo memorável, tornam a produção da marca deveras relevante e inovadora. 

Se olharmos com ainda mais atenção, os temas escolhidos por Morinaga e seus 

desdobramentos estéticos e técnicos são reveladores de um modo de pensar que nos atrai por 

fugir de algumas epistemologias ocidentais. Desde seu início no mundo da moda em 2003, é 

possível perceber o esforço intencional do designer em abordar aparentes dicotomias. Como 

comentamos, sua primeira fase foi marcada pela ênfase no trabalho manual, em especial o 

artesanato, em um momento de êxtase pelo digital e pelo não tradicional, enquanto a segunda 

trouxe indagações a respeito do ser humano como ponto de partida para mensurar e 

compreender a realidade. Por fim, a terceira e presente fase se voltou para o uso de recursos 

tecnológicos em coexistência com aquilo que só “pode ser completado por mãos humanas”, 

como ele mesmo afirmou em sua coleção de primavera/verão 2019 (“CLEAR”). Em todas, 

somos surpreendidos por termos nossas expectativas contraditas por um trabalho que demonstra 

a possibilidade de coexistência de supostos extremos, de modo que, acostumados a viver entre 

dualidades, somos surpreendidos e, em certo ponto, temos nossa ignorância exposta.  

Mas é desse pensar diferenciado que precisamos em meio ao desmoronamento das 

crenças, visões, moralidades e dinâmicas no Antropoceno, uma vez que, conforme denuncia 

Shoko Yoneyama, “enquanto a necessidade de repensar a relação entre Homem e Natureza tem 

sido discutida há muito tempo, nada radicalmente diferente tem sido produzido”.136 Criadores 

nipônicos, por conta de uma série de questões associadas ao desenvolvimento cultural, 

filosófico e histórico japonês, têm se destacado na constituição do que Yoneyama considera um 

 
135 CIDREIRA, 2008, p. 4. 
136 YONEYAMA, 2021, p. 10. Tradução nossa. 
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pós-animismo, isto é, um “animismo imbuído de modernidade, enquanto mantém 

deliberadamente os componentes centrais do animismo: ou seja, natureza e espiritualidade”.137  

É o caso de Hayao Miyazaki e suas animações, nas quais humanos e não humanos 

interagem na complexidade de um mundo repleto de mistérios e lógicas que escapam à razão 

humana. Em Nausicaä (1984), por exemplo, vive-se o pior cenário possível para a humanidade: 

mil anos após o colapso da sociedade e do ecossistema terrestre, comunidades esparsas tentam 

sobreviver a esse lugar inóspito, separadas pelo imenso Mar da Corrupção, uma floresta cujo ar 

é tão tóxico que um ser humano poderia sobreviver apenas poucos minutos sem proteção. 

Nausicaä, uma habitante do Vale do Vento, é uma exploradora que nutre um profundo respeito 

pela natureza, admirando suas belezas e perigos e, a partir dela, aprendendo como viver em 

coexistência. Inclusive, quando esse ambiente é ameaçado, Nausicaä assume uma postura ativa 

para protegê-lo, tendo para si que a vida dos humanos é tão importante quanto a dos artrópodes 

gigantes que habitam a floresta (Figura 32).  

 

Figura 32 – O surpreendente e complexo mundo de Nausicaä (1984) 

 
Fonte: site imdb, [s. d.].138 

 

Recentemente, Makoto Shinkai integrou o mesmo rol de Miyazaki ao também trazer em 

seus filmes temáticas pungentes, personagens que tentam sobreviver em meio às dificuldades 

do dia a dia e que encontram a superação na ressignificação de suas relações com seus próprios 

“eus”, as outras pessoas e o mundo. É o caso de megaproduções como Your Name (2016) e 

Tenki no Ko (2019). 

 
137 YONEYAMA, 2021, p. 9. Tradução nossa. 
138  Kaze no tani no Naushika (1984). imdb, [s. d.]. Disponível em: 
https://www.imdb.com/title/tt0087544/mediaviewer/rm3502156033/. Acesso em: 07 abr. 2022. 
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Nas artes visuais, as intervenções do coletivo TeamLab merecem atenção. Nascido em 

Tóquio em 2001 com a proposta de reunir artistas, arquitetos, programadores, animadores e 

engenheiros na criação de uma arte digital, interativa e interdisciplinar, suas instalações ficaram 

mundialmente famosas, tornando-se referência de uma experiência estética imersiva com 

tecnologias de ponta. As temáticas frequentemente trazem o natural em coexistência com o 

artificial, sendo o ser humano considerado apenas mais um agente capaz de experienciar essas 

realidades plásticas e fragmentadas. A Borderless, por exemplo, é um imenso espaço com mais 

de 10 mil metros quadrados no qual inúmeras obras estão exibidas em diferentes categorias. 

Uma delas, a Proliferating Immense Life – A Whole Year per Year (Figura 33), contém diversas 

projeções de flores sazonais que surgem, florescem e morrem em um ciclo infinito. Quando são 

tocadas pelos visitantes, se espalham e caem, sendo também afetadas por outras criações. Tudo 

controlado por um software, de modo que nenhuma ação é previsível nem repetível, assim como 

na própria natureza retratada. 

 
Figura 33 – Cenário da instalação Proliferating Immense Life, produzida pelo TeamLab, de 

janeiro a março 

 
Fonte: site teamLab, 2020.139  

 
Na mesma esteira, a companhia Rhizomatiks, fundada em 2006, se dedica à pesquisa e 

à execução de projetos que existem na fronteira entre o real e o virtual. Com exposições, 

performances ao vivo, instalações e colaborações com arquitetos, designers de moda, DJs, 

cenógrafos e tantos outros profissionais, a Rhizomatiks navega pelas diversas possibilidades 

oferecidas pela contemporaneidade ao mesmo tempo em que desloca os indivíduos e suas 

 
139  Proliferating Immense Life - A Whole Year per Year. teamLab, 2020. Disponível em: 
https://www.teamlab.art/es/ew/proliferating_immense_life_year_superblue/superbluemiami/. Acesso em: 07 abr. 
2022. 



 
101 

 

experiências estéticas do convencional, construindo significados e ideias inéditos. Em 2016, 

lançaram o Synesthesia Suit (Figura 34), um macacão capaz de aumentar a percepção visual e 

auditiva por meio de realidade virtual. Vinte e seis sensores espalhados pelo traje vibram no 

ritmo da música do jogo, transformando a experiência em algo sentido pelo corpo físico. Luzes 

de LED convertem os padrões vibratórios em luminosos, possibilitando ver o que, 

simultaneamente, se sente. Mais do que uma experiência solitária, o site da Rhizomatiks ressalta 

que é possível que as pessoas interajam, de maneira a constituir uma experiência compartilhada 

e coletiva. 

 
Figura 34 – Synesthesia Suit da companhia Rhizomatiks 

 
Fonte: site Rhizomatiks Research, 2016.140  

 
Tratando-se da produção e do fazer moda de Kunihiko Morinaga, optamos por 

compreender o pós-animismo de Yoneyama a partir da visão de um tecno-animismo conforme 

proposto por Jensen e Blok, ressaltando o papel da tecnologia nessa mediação entre humanidade, 

natureza e espiritualidade. Nas coleções “PHOTOSYNTHESIS”, “POWER” e “TIME”, 

analisamos roupas que se fazem na natureza, possuem uma força (criativa, geracional, musubi) 

que não podemos ver, mas podemos vestir, além de contemplar nelas a riqueza da natureza 

capturada na transitoriedade de um tempo que é alheio às vontades humanas. Trata-se, então, 

de uma reapropriação ou reaproximação da ideia de natureza (shizen) enquanto “aquilo que é 

como é por si só”, isto é, similar ao vocábulo zìrán definido por autores como Laozi.  

Discutimos também sobre um reencantamento de objetos técnicos, em outras palavras, 

o ato de conferir certa dignidade àquilo que outrora estava subordinado apenas à lógica humana. 

 
140  SYNESTHESIA Suit. Rez Infinite. Rhizomatiks Research, fev. 2016. Disponível em: 
https://research.rhizomatiks.com/en/works/rez_infinite.html. Acesso em: 07 abr. 2022. 
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É atentar o olhar para outras dinâmicas, fluxos, agentes e determinantes, entendendo igualmente 

que nossa capacidade de percepção do mundo sempre será limitada. Em “CLEAR”, “HOME” 

e “DIMENSION”, adentramos ainda mais profundamente no universo da religiosidade e das 

tradições populares japonesas, nas quais o constructo Homem-Natureza não é dualístico, 

desenvolvendo-se, historicamente, de modo a entender que o primeiro elemento não é superior 

ao segundo, mas o integra e deve viver conforme suas leis. A tecnologia, ao mediar na 

contemporaneidade o modo pelo qual interagimos com a natureza, não necessariamente precisa 

servir para obliterar o tradicional, para determinar o que é ou não válido e moderno. Morinaga 

nos apresenta, pelo contrário, uma coleção rica em detalhes e trabalhosamente construída em 

um ciberespaço, mas que tem seu correspondente físico para o qual foi despendida uma 

proporcional quantidade de esforços. Esse é o tecno-animismo sendo performado por meio da 

grande prática material que constitui o sistema vestimentar dotado de seus rituais, a exemplo 

dos desfiles.  

A moda, na qualidade de uma dinâmica própria às sociedades modernas, possui 

múltiplos desdobramentos e vieses de compreensão. Aqui, entendemo-la fortemente associada 

à expressão e à constituição de um lugar e de um tempo. Revolucionada pelas novas tecnologias 

de um mundo global e descentralizado, mas também revolucionária por impor a lógica da 

sedução e do ineditismo, a moda enfrenta seus fantasmas. Prova disso é que o sistema francês 

ainda se coloca, desde o século XIX e ao longo do século XX, como o suprassumo da 

criatividade e da consagração de designers. Os japoneses, a começar por Kenzo, Mori, Miyake, 

Yamamoto e Kawakubo, foram forçados a migrar para Paris a fim de alavancar suas carreiras, 

e Morinaga não foi exceção. 

Porém, nesse deslocamento geográfico e cultural, discordâncias entre o pensamento 

japonês e o ocidental se evidenciaram e se mostraram relevantes para sugerir novas vias para 

dilemas antigos. A geração desconstrutivista rompeu com as limitações concernindo ao corpo, 

à forma e à materialidade, de modo que acreditamos que Morinaga tenha muito a contribuir do 

ponto de vista filosófico-conceitual. As experiências estéticas propostas nas coleções da 

ANREALAGE se alinham com as discussões do nosso atual momento histórico, o Antropoceno, 

induzindo-nos à reflexão e ao questionamento a respeito de ideias que nos parecem tão naturais, 

embora sejam apenas recobertas por um verniz de normas e acordos sociais.  

Da forma semelhante, as criações da ANREALAGE, do TeamLab ou da Rhizomatiks, 

para citar somente alguns exemplos, também nos colocam diante de um novo conceito de 

humanidade, em que não é mais possível entender o ser humano dissociado da tecnologia. Não 

escolhemos mais quando nos conectar, como no início dos anos 2000; estamos sempre 
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conectados, constantemente em interação, e por isso a necessidade de refazerem-se as regras e 

os limites da coexistência. 141  O então renomeado homo technologicus é o indivíduo do 

ciberespaço, híbrido, habituado às experiências digitais e para quem a virtualização dos espaços, 

das personas e de si próprio não soa tão futurista como poderia ser o caso há poucas décadas. 

Sem dúvidas, há uma série de fatores a ser considerada nessa tendência do virtual, em especial 

a imensa desigualdade social a nível mundial, de lugares que sequer possuem redes elétricas ou 

conexões de Internet de qualidade. Contudo, assim como o advento do carro no início do século 

XX revolucionou o design de cidades e nossa relação com esses espaços, precisamos pensar 

como o avanço das tecnologias cibernéticas potencialmente impactará um futuro cada vez mais 

tangível, se é possível utilizar essa expressão.  

Já no fim da escrita deste trabalho, a ANREALAGE desfilou sua coleção 

outono/inverno 2022-23, nomeada “PLANET” (Figura 35). Com dois eixos, Lua e Terra, no 

primeiro Morinaga apresentou, em gravidade reduzida, peças cujas silhuetas partiram de trajes 

espaciais, não do corpo humano. No segundo, a força da gravidade era responsável por conferir 

os drapeados e franzidos em itens oversized. A coleção foi desfilada no centro de treinamentos 

da JAXA, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, da qual uma das diretoras, 

Sakamoto Kaoruko, declarou no vídeo making of que “o espaço é algo que não pode ser 

totalmente entendido pelas lentes da ciência e da tecnologia apenas”.142 Assim, por meio da 

parceria com a moda, pretendeu-se expandir as possibilidades de investigação e de interpretação, 

o que Morinaga confirma ao dizer que “a situação global mudou, de modo que colocar a Terra 

como tema parece ainda mais significativo e quase como uma missão”.143 

  

 
141 CIÊNCIA TODO DIA. A realidade é virtual. Youtube, 25 fev. 2022. 1 vídeo (14 min). Disponível em: 
https://youtu.be/meN5NCVPiA0. Acesso em: 05 mar. 2022. 
142 ANREALAGE. [Behind the scene] ANREALAGE autumn/winter 2022-2023 collection "PLANET". Youtube, 
05 mar. 2022. 1 vídeo (8 min). Disponível em: https://youtu.be/DFAxRCTDmCY. Acesso em: 05 mar. 2022.  
143 Idem. 
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Figura 35 – Peças do eixo “Lua” (à esquerda) e do eixo “Terra” (à direita) da coleção 
“PLANET” 

        
Fonte: LEITCH, 2022.144 

 
Em “PLANET”, ao tentar cruzar as fronteiras entre a Terra e a Lua, não se falou de 

deixar nosso planeta para habitar outro lugar, como é comum em enredos apocalípticos que 

decretam a extinção da vida terrestre e a necessidade de terraformação de outros corpos celestes. 

Pelo contrário, por meio da moda a ANREALAGE e a JAXA estão alinhadas em dizer que o 

universo é um só e que somos habitantes dele, tanto faz se aqui ou no satélite natural que nos 

orbita. Mais ainda, como vemos em um belíssimo take, nosso planeta ainda é repleto do intenso 

azul dos oceanos e do vivo verde das florestas. Por mais que obstáculos, muitos criados por nós 

mesmos, se entreponham, fica a mensagem de que ainda há tempo para mudanças. 

Vemos então que futuras investigações podem se estender em múltiplas direções, 

alinhando-se a diversas perspectivas, pontos de contato e domínios do conhecimento que nos 

auxiliem a explorar a imensidão do que ainda há para ser apreendido. O atual momento pelo 

qual passamos, o Antropoceno, com seus rápidos desenvolvimentos tecnológicos, relembra-nos 

diariamente da urgência de uma revisão do que consideramos como o ser humano no século 

XXI e de como ele sente, interage e existe em um mundo mais e mais híbrido e descentralizado. 

 
144  LEITCH, Luke. Anrealage Fall 2022 ready-to-wear. Vogue, 08 mar. 2022. Disponível em: 
https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2022-ready-to-wear/anrealage. Acesso em: 07 abr. 2022. 
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Os novos espaços criados pela tecnologia não devem excluir a natureza, pelo contrário, devem 

incorporá-la como parte de uma realidade mais unificada, afinal, a menos que nos tornemos 

simulações dentro de simulações, como em Matrix (1999), continuaremos a depender e a ser 

impactados por toda a complexa rede que é o que é por si só, isto é, a natureza que nos envolve. 

A análise de obras como as de Morinaga mostra que a moda é nossa aliada nesse processo, uma 

vez que “moda é, antes de tudo, visualidade”.145 Colocando diante de nossos olhos um novo 

quadro de referências, indo além das convenções da visualidade e ultrapassando esses lugares-

comuns, poderemos, quem sabe, construir paradigmas ainda desconhecidos sobre, dentre tantas 

coisas, corpo, vestimenta, moda, arte, sociedade, tecnologia, espiritualidade, natureza e 

humanidade. 

 
  

 
145 Citação original: 「ファッションはまず視覚。だから視覚の常識を裏切った先に何があるのかという
ことに興味があるんです。」In: OKUYAMA, 2017. Tradução nossa. 
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