
 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERUNIDADES  

EM ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE 

 

 

 

 

 

BEATRIZ BEGLIOMINI DE ALENCAR 

 

 

 

 

O papel da moda: Jum Nakao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2022 



 

 

BEATRIZ BEGLIOMINI DE ALENCAR 

 

 

 

 

O papel da moda: Jum Nakao 

 

 

 

 

Versão Corrigida 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação Interunidades em Estética e 

História da Arte da Universidade de São Paulo 

para obtenção de título do título de Mestre em 

Artes. 

Área de Concentração: História e Historiografia 

da Arte. 

Orientadora: Prof.a Dr.a Elza Ajzenberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2022 



 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a 

fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na Publicação  

Serviço de Biblioteca e Documentação  

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alencar, Beatriz Begliomini de  

A 368p              O papel da Moda: Jum Nakao / Beatriz Begliomini de Alencar; 

orientadora Elza Ajzenberg - São Paulo, 2022.  

111 f.  

 

Dissertação (Mestrado)- Programa de Pós-Graduação 

Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São 

Paulo. Área de concentração: Estética e História da Arte.  

 

1. Moda. 2. Arte Contemporânea. 3. Nakao, Jum, 1966-. I. 

Ajzenberg, Elza, orient. II. Título. 

 



 

 

ENTREGA DO EXEMPLAR CORRIGIDO DA 

DISSERTAÇÃO/TESE 

Termo de Ciência e Concordância do(a) orientador(a) 

Nome do(a) aluno(a): Beatriz Begliomini de Alencar  

Data da defesa: 25/10/2022  

Nome do Prof(a). orientador(a): Elza M. Ajzenberg  

 

Nos termos da legislação vigente, declaro ESTAR CIENTE do conteúdo deste 

EXEMPLAR CORRIGIDO elaborado em atenção às sugestões dos membros da 

comissão Julgadora na sessão de defesa do trabalho, manifestando-me 

plenamente favorável ao seu encaminhamento e publicação no Portal Digital de 

Teses da USP.  

São Paulo,   20/ 12 /2022.     

 

       
__________________________________________ 

Assinatura do(a) orientador(a) 

 

 

 



 

 

ALENCAR, Beatriz Begliomini de. O papel da moda: Jum Nakao. 2022. 

Dissertação – Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da 

Arte, Universidade de São Paulo, 2022. 

História e Historiografia da Arte: Interunidades em Estética e História da Arte 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Elza M. Ajzenberg 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

Aprovada em: ____________________________________. 

 

 

 

Prof. Dr.: _______________________________________ 

Instituição: ______________________________________ 

Julgamento: _____________________________________ 

 

Prof.ª Dr.ª: _______________________________________ 

Instituição: ______________________________________ 

Julgamento: _____________________________________ 

 

Prof. Dr.: _______________________________________ 

Instituição: ______________________________________ 

Julgamento: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOMENAGEM  

 

 

 

 

 

Gilda de Mello e Souza 

Dalva Lorenzo 

Djanira Alencar 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

É com uma alegria tão profunda. É uma tal aleluia. Aleluia, grito eu, 
aleluia que se funde com o mais escuro uivo humano da dor de 
separação mas é grito de felicidade diabólica. Porque ninguém me 
prende mais. Continuo com capacidade de raciocínio – já estudei 
matemática que é a loucura do raciocínio – mas agora quero o 
plasma – quero me alimentar diretamente da placenta. Tenho um 
pouco de medo: medo ainda de me entregar pois o próximo instante 
é o desconhecido. O próximo instante é feito por mim? Ou se faz 
sozinho? Fazemo-lo juntos com a respiração. E com uma 
desenvoltura de toureiro na arena. 

Clarice Lispector. Água Viva (1973, p. 7.). 

 

 

É com coragem e imensa alegria que apresento minha pesquisa sobre a 

Moda. 

Agradeço a Deus, aos amados pais, Rogério e Silvia, aos queridos irmãos, 

Déborah e Rogério, aos familiares, amigos e professores. 

Agradeço à minha dupla dinâmica, minhas avós Djanira e Dalva (in 

memoriam), que sempre inspiraram e incentivaram minha paixão pela Moda. 

Agradeço aos colegas de orientação por todas as trocas dentro e fora da 

academia. Em especial, agradeço ao Marcos Eid, o “Brimo”, à Ana Paula Cattai 

Pismel e à Rosana Dalla Piazza. 

Agradeço aos colegas da USP, em especial à Carla Albuquerque, uma 

grande amiga que levo para a vida. 

Agradeço à minha orientadora, Professora Elza Ajzenberg, por todos os 

ensinamentos ao longo dos últimos anos; cada um muito além da pesquisa em si, 

que ensinaram a viver melhor comigo e com a minha própria sensibilidade estética e 

humana. 

À Moda, que é meu território livre e onde encontro inspiração para ser mais 

feliz. 

  



 

 

RESUMO 

 

ALENCAR, Beatriz Begliomini de. O papel da moda: Jum Nakao. 2022. 

Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e 

História da Arte, Universidade de São Paulo, 2022. 

 

 

A presente pesquisa faz reflexão acerca das questões historiográficas e artísticas na 

coleção A Costura do Invisível do estilista brasileiro Jum Nakao. Apresentada em 

2004 no maior evento de Moda da América Latina, o São Paulo Fashion Week, seu 

alumbramento surge nesta coleção confeccionada em papel, que constituiu um 

marco na Moda brasileira e foi divisor de águas em sua carreira profissional. O 

processo criativo e o desenvolvimento de uma técnica manual autoral, a segunda 

pele, são foco deste questionamento, visto que a coleção surgiu como resposta a 

um sistema de produção industrial que estava – e continua – em avanço. Por meio 

de uma metodologia denominada cartografia do invisível, investigam-se rastros da 

memória dessa coleção que deixou algumas respostas, mas muito mais perguntas. 

Qual é o papel da Moda por meio da obra de Jum Nakao? Qual é a importância 

dessa coleção no contexto da Moda brasileira? A importância deste estudo surge em 

âmbitos que extrapolam a temática da relação entre Moda e arte, pois traz uma 

reflexão principalmente sobre o sentido filosófico e sociológico do percurso das 

roupas, o que se aproxima de conceitos da professora Gilda de Mello e Souza, 

inspiração e principal referencial teórico desta dissertação, ao lado do próprio 

estilista. 

 

Palavras-chave: Moda brasileira; arte; processo criativo; Jum Nakao; A costura do 

invisível. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

ALENCAR, Beatriz Begliomini de. The fashion’s role: Jum Nakao.  2022. 

Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e 

História da Arte, Universidade de São Paulo, 2022. 

 

The present research reflects on the historiographical and artistic issues in the 

collection A Costura do Invisível by Brazilian stylist Jum Nakao. It was presented in 

2004 at the biggest fashion event in Latin America, São Paulo Fashion Week.  

Nakao's inspiration comes from a collection made of paper, a milestone in Brazilian 

fashion and a watershed in his professional career. The creative process and the 

development of an authorial artisanal technique, the second skin, are the focus of 

this question. Since the collection emerged as a response to an industrial production 

system that was – and continues – in progress. Through a methodology called 

cartography of the invisible, traces of the memory of this collection are investigated, 

which had some answers, but appeared much more questions. What is the role of 

Fashion through Jum Nakao's work? What is the importance of this collection in the 

context of Brazilian fashion? The importance of this study arises in areas that goes 

beyond the theme Fashion and art, as it brings a reflection mainly in the philosophical 

and sociological sense of the path of clothes. It brings us closer to Professor Gilda de 

Mello e Souza's concepts. She is the inspiration and main theoretical reference with 

the stylist Nakao.  

 

Keywords: Brazillian fashion; art; creative process; Jum Nakao; The sewing of the 

invisible. 
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INTRODUÇÃO 
 

A origem desta pesquisa se faz no interesse pessoal acerca do processo 

criador, pois esta autora desenvolve trabalhos manuais autorais com roupas e 

fotografias desde a juventude. A escolha do assunto maior surgiu do interesse em 

estudar sobre determinadas técnicas de criação, com ênfase na moulage, porque, 

nesse tipo de construção da roupa, tem-se maior liberdade criativa das formas, o 

que possibilita o desenvolvimento de novas estéticas e modos de viver. Como 

existem muitas modas, o presente estudo se debruça sobre uma coleção. A obra em 

questão chamou a atenção desta pesquisadora por fugir dos padrões convencionais 

no uso dos materiais, com o uso do papel ao invés do tecido. A coleção foi 

apresentada em um artigo publicado na revista D’Obras (volume 3, número 7, 

outubro 2009), em uma aula de História da Moda, em 2011, ministrada pela 

professora Débora Carammaschi, durante o curso de graduação em Design de 

Moda (IED São Paulo). Esta coleção mostra a possibilidade de a Moda romper com 

suas próprias estruturas, da mesma forma que ocorreu quando a arte sofreu 

grandes transformações. 

A costura do invisível, do designer brasileiro Jum Nakao1, foi um trabalho de 

grande impacto, além de ter se tornado referência tanto para a Moda brasileira 

quanto para a internacional, pela sua metodologia e proposta temática original. Por 

ter sido vista em uma única apresentação, a obra desperta interesse, porque 

ressurge sempre da invisibilidade; algo que depende de uma espécie de 

mapeamento de documentos e da memória. A princípio, esperam-se três coisas, por 

meio deste estudo de caso, na medida em que ele se dedica a uma parte do 

patrimônio cultural do mundo: primeiramente, contribuir com futuras pesquisas que 

articulam as relações entre arte, Moda, design e o processo criativo; em segundo 

lugar, assinalar uma experiência contemporânea da Moda e; por fim, conservar parte 

da escrita histórica dos costumes e mudanças do ser humano no recorte do 

pensamento de JN. 

Nesse sentido, as principais questões que se pretende pesquisar são: 1) qual 

é a contribuição da coleção A costura do invisível para a Moda brasileira?; 2) o que o 

processo de criação através das técnicas moulage e segunda pele – intuição – 

                                                           
1
 Deste ponto em diante, será utilizada a sigla JN, por uma questão de facilitação e repetição. 
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podem oferecer como exercício criativo?; 3) qual é a importância da técnica manual 

para A costura do invisível?; 4) qual é o papel da Moda por meio da obra A costura 

do invisível? 

Esta pesquisa foi desenvolvida junto ao Programa Interunidades de Pós-Graduação 

em Estética e História da Arte, abordando questões transdisciplinares que entre arte, 

Moda, design e questões estéticas. A linha de pesquisa História e Historiografia da 

Arte se adequa a esta investigação, pelo próprio processo criativo inerente aos 

teóricos e artistas. Por esse motivo também, envolve-se uma narrativa de exemplos, 

de modo a traçar aproximações junto ao objeto. O referencial teórico principal é o 

próprio designer, com o uso de fonte primária, através da obra A costura do invisível, 

publicada em formato de livro e DVD, em 2005, e do estudo da professora Gilda de 

Mello e Souza, com a tese de doutorado A moda no século dezenove2, que traz 

conceitos conectados a uma metodologia de entendimento da própria relação entre 

Arte e Moda. Isso se estende, ainda, à própria construção do cenário historiográfico 

das roupas, que se dá pelo uso da imagem, e no objeto em questão, com o suporte 

da mídia digital que detém parte da memória da coleção apresentada. 

Um dos fatores relevantes deste estudo é reviver a memória da apresentação 

da coleção A costura do invisível, para compreender quais são os fatores que a 

levaram a ser considerada o desfile da década pelo SPFW e uma das 

apresentações mais importantes do século pelo Museu de Moda da França. Isso 

porque reviver tais questões é perpetuar o conhecimento e a inovação 

proporcionados pela Moda. 

O sentido do que é a Moda abarca uma profusão de definições. No mundo 

contemporâneo e ocidental, utiliza-se como referência o pensamento da professora 

Gilda de Mello e Souza, no qual ela se restringe a utilizar o termo no sentido 

“reservado às mudanças periódicas nos estilos de vestimentas e nos demais 

detalhes da ornamentação pessoal” (SOUZA, 1987, p. 19). Portanto, essa definição 

se conecta às renovações estéticas e seus desdobramentos na construção da 

sociedade. Outro ponto de vista adotado nesta pesquisa, a partir desta leitura, situa 

a Moda como expressão artística, uma vez que existem pontos de intersecção entre 

os dois campos. 

O método inicial de pesquisa foi o levantamento bibliográfico das informações 

por meio de fontes primárias, fichamento e conexões com autores secundários. Em 

conjunto, foram realizados levantamento e análise de fotografias e registros fílmicos 

                                                           
2
 Tese de doutorado defendida em 1950, no curso de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, 

vindo a conhecimento público somente em 1987, quando foi publicada em formato de livro com título 
O espírito das roupas: a moda no século dezenove (São Paulo: Companhia das Letras, 1987). 
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publicados nas plataformas digitais, pois muitos desses documentos são originais do 

próprio estilista, como os que se encontram em seu site oficial (JUM NAKAO, s.d., 

on-line) e em outros canais, como o Youtube. Também no ano de 2021, foi feita uma 

visita técnica à exposição A arte da moda – histórias criativas, exibida no Farol 

Santander, na qual se encontrava um busto recriado pelo próprio estilista com a 

técnica original. Na ocasião, foi possível observar os detalhes de acabamento da 

peça, que somente a originalidade e delicadeza da confecção manual conseguem 

atingir. Por ser feita de papel, a peça não possui costuras e, quando necessário, são 

usadas apenas colas específicas. 

Note-se que o corpo humano sempre foi alvo de estudo na História da Arte, 

na medida em que dele deriva todo pensamento e criação. Conforme Merlau-Ponty, 

“[o] corpo é para a alma seu espaço natal e a matriz de qualquer outro espaço 

existente” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 31), ou seja, lugar da gênese criativa e do 

modo como se opera perante o campo. Na definição de modo, compreende-se como 

a maneira de ser se relaciona à própria atitude gestual, corpórea e, por isso, ao 

comportamento em si; em consequência, isso se conecta à gesticulação do corpo 

humano. No que tange à relação entre o corpo e o modo, surge a Moda, um 

fenômeno social que se manifesta, geralmente, em primeira instância, através das 

formas que as roupas constituem e do modo como os indivíduos se apresentam 

esteticamente no mundo. 

A Moda não se resume somente às roupas e outras materialidades, apesar de 

automaticamente isso ser feito, podendo desdobrar-se nos mais diversos setores 

que compõem o plano abstrato – das ideias, do imaterial – como algo em vigor que 

atinge o senso comum. Por isso, se utilizará a definição de Roland Barthes para 

diferenciar a Moda de uma moda. “Escrever-se-á Moda com inicial maiúscula no 

sentido do inglês fashion, de modo a poder conservar a oposição entre a Moda e 

uma moda (ingl.: fad3)” (BARTHES, 1979, p. 3). Portanto, Moda abrange todo o 

sistema criativo e expressivo, enquanto uma moda representa a variação de estilo 

em um determinado intervalo de tempo. Em resumo, nesta pesquisa, o corpo se liga 

ao modo, e este se traduz em Moda. 

                                                           
3
 Fad. Segundo o dicionário online Collins COBUILD: “you use fad to refer to an activity or topic of 

interest that is very popular for a short time, but which people become bored with very quickly”. 
Disponível em: https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english/fad Acesso em 13 jun. 2020. 
Tradução nossa: “Você usa fad para se referir a uma atividade ou tópico de interesse que é muito 
popular por um curto período de tempo, mas do qual as pessoas se cansam muito rapidamente”. 
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Ainda na contemporaneidade, as causas dessas mudanças geram 

inquietudes em estudiosos e pesquisadores. Sabe-se que, essencialmente, “as 

mudanças da Moda dependem da cultura e dos ideais de uma época” (SOUZA, 

1987, p.25), pois são alterações contínuas, motivadas pelo desejo de distinção e de 

liderança (SOUZA, 1987), que conjugam com o puro desejo de poder se reinventar. 

Nesse sentido de liberdade criativa, o leque de possibilidades estéticas 

proporcionado pela roupa assimila-se, em primeira instância, ao gosto, mas também 

ao sonho e à imaginação. Isso posto, trata-se de focalizar a vigente pesquisa no 

processo criador das roupas, lugar da gênese criativa e vitalidade da obra. 

O capítulo 1, “Percurso de uma Moda”, faz uma abordagem da História da 

Moda Ocidental a partir de suas origens francesas, como forma de direcionar o leitor 

no que tange ao desenvolvimento técnico da Moda, ao processo criativo, quanto à 

técnica da moulage, porquanto se trata de um processo semelhante ao utilizado na 

coleção A costura do invisível. É histórico o contraste entre o avanço industrial e a 

confecção manual das roupas no século XIX, o que evidencia que, passados 100 

anos, ainda há relações que desembocam na obra de Nakao, pois esta une as 

principais silhuetas do período a um processo criador colaborativo e artesanal. 

O segundo capítulo, “Jum Nakao e o processo criativo”, apresenta uma 

trajetória biográfica e ideológica do estilista junto ao objeto deste estudo, a saber, A 

costura do invisível. Para compreender a coleção, é explorada sua técnica autoral, 

chamada segunda pele. Posteriormente, debruça-se separadamente sobre os 

elementos da coleção, como as formas e silhuetas, a estética adotada, a 

sonoplastia, o light design, a cenografia e uma exposição na Galeria Vermelho, em 

São Paulo (um dos desdobramentos da apresentação). 

Circunscrevem-se, no terceiro capítulo, intitulado “O papel da Moda: costuras 

e rupturas”, as questões relacionadas ao design e à performance. Nessa reflexão, 

compreende-se que a Moda se manifesta através da performance, pois utiliza o 

corpo como elemento da própria criação. Segundo Renato Cohen (2002, p.28, 

destaque do autor), “a performance é antes de tudo uma expressão cênica”, 

portanto, depende de uma ação que acontece naquele exato momento e lugar. Já o 

design se institui na proposta da apresentação para o SPFW: o desenvolvimento de 

uma coleção de roupas que nasce das ideias, do invisível, e se desdobra nas 

formas, alcançando a visibilidade. 
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Quais são as cartografias deixadas por JN? É o que se busca trazer nas 

considerações finais, por meio da memória da Moda pela cartografia do invisível do 

estilista. A chamada cartografia auxilia a compreender os percursos traçados para a 

concretização do sonho chamado A costura do invisível. Espera-se alcançar uma 

maior clareza das ideias do estilista através destes “mapas”. 
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CAPÍTULO 1: PERCURSO DE UMA MODA 
 

1.1 CONTRIBUIÇÕES FRANCESAS 

 

No que se refere à história do sistema da Moda ocidental, este teria surgido 

entre o final da Idade Média, entre o século XV (LIPOVETSKY, 2009, p. 24) e o 

princípio do Renascimento. Segundo o professor João Braga, isso ocorreu mais 

especificamente na corte de Borgonha, cujo território, na época, não era 

propriamente francês, embora hoje integre este território (BRAGA, 2008b, p. 82). 

Atribui-se esse fenômeno a um desdobramento das intensas trocas comerciais entre 

Ocidente e Oriente durante o período das Cruzadas, em conjunto com o fato de ter 

sido neste momento que as roupas passaram a ser diferenciadoras de estrato social 

e de gênero (homens e mulheres, até o fim da Idade Média, se vestiam de maneiras 

muito semelhantes). Nesse contexto, abandonaram-se os valores coletivos em 

busca dos individuais, e adotou-se a sazonalidade (BRAGA, 2008a, p. 35). Com o 

enriquecimento provido pelo comércio, a classe dos burgueses podia assemelhar-se 

aos nobres, por meio das vestimentas. Esse processo de emulação gerava um 

sentimento de competição quanto à inovação das indumentárias, mas 

principalmente o incômodo, o que obrigava a uma maior variação das roupas 

(BRAGA, 2008a, p. 36), o que trouxe “a irrupção e a instalação histórica dos ciclos 

breves da moda” (BOUCHER, 1965 apud LIPOVETSKY, 2009, p. 32). Nesse sentido 

a Moda não surge atrelada à ideia de civilização – desenvolvimento –, mas como 

elemento de diferenciação social, um artifício da comunicação.  

Ao longo do tempo, foi na França que o aumento dessas frivolidades 

encontrou o cenário ideal para se desdobrar. No fim do século XVI e início do XVII, 

são as personagens masculinas que contribuem para o florescer da Moda como se 

conhece nos dias atuais, com os reis Henrique III e IV, Luís XIII e, principalmente, 

com Luís XIV, o Rei Sol. Este último, segundo James Laver, “estava empenhado em 

[...] tornar a França o árbitro da Europa, não só politicamente como também em 

questões de gosto” (LAVER, 1989, p. 116);]. Já no século XVIII, observa-se uma 

inversão: é a figura feminina que passa a dominar as mudanças da moda. A 

Revolução Industrial refletiu no vestuário masculino com o abandono dos 
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ornamentos, pois não se via mais necessidade de impor prestígio social através das 

roupas (BRAGA, 2008b, p. 67-68).  

A análise da pintura de François Boucher4, La Marchande de modes, de 1746 

(Figura 1), revela como funcionava a aquisição de novos modelos de roupas nas 

classes mais altas. Os fabricantes de roupas eram subservientes às vontades do 

cliente, inclusive em relação ao próprio deslocamento para atendimento nas casas. 

Na cena, a comerciante apresenta seus tecidos e materiais e, em um processo 

colaborativo, as escolhas e sugestões são feitas. Já nas classes inferiores, o 

processo de confecção das roupas ficava a cargo da própria pessoa, sem muitas 

variações e ornamentos.  

 
 

Figura 1- François Boucher (1703 - 1770), La Marchande de modes, óleo sobre tela, 1746, 64 x 53 
cm. Acervo Nationalmuseum, Estocolmo, Suécia. 

 

Fonte: Disponível em 
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Fran%C3%A7ois_Boucher_008.jpg> Acesso 
em: 10 Jul. 2020. 
 

                                                           
4
 A importância do pintor surge nos retratos de cenas de interior recheados de objetos que registram 

sua época; ele “exprime, brincando, o ideal frívolo e sensual de seu tempo” (ENCICLOPÉDIA DELTA 
LAROUSSE , 1962, p. 4095).  
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Um dos grandes símbolos da inovação estética desse período foi a Rainha 

Maria Antonieta. Com suas roupas extravagantes e proposta inovadora de beleza, 

ela procurava se diferenciar de todos e dispunha de uma costureira que achava ser 

importante “viajar pelo continente todos os anos” para recolher as últimas 

referências de estilo (LAVER, 1989, p. 146). Sua ousadia se ligava principalmente 

ao modo como se apresentava ao mundo. Observa-se, em Marie Antoinette in a 

Muslin dress, de 1783 (Figura 2), o choque que deve ter sido na época, quando ela 

se fez retratar como uma mulher simples. A dispensa do luxo - com um vestido 

semelhante a uma camisola e o abandono das joias -, fugia aos demais retratos dos 

nobres, o que fez com que a pintura fosse refeita, como em Marie Antoinette à la 

Rose, de 1783 (Figura 3). Nesta imagem, tinha-se uma representação considerada 

mais apropriada aos padrões do período, em que a rainha traja um suntuoso vestido 

azul de seda. Note-se que a importância do primeiro retrato destaca a liberdade de 

pensamento, desprendimento e sentimento de vanguarda, na medida em que Maria 

Antonieta se deixou revelar de uma maneira íntima e despojada. 

Figura 2- Élisabeth-Louise Vigée-Le Brun (1755 - 1842), Marie Antoinette in a Muslin dress, [Maria 
Antonieta em um vestido de musselina], óleo sobre tela, 1783, 92 x 73 cm. Acervo Galeria Nacional 

de Arte, Washington D.C., Estados Unidos. 

Figura 3 - Élisabeth-Louise Vigée-Le Brun (1755 - 1842), Marie Antoinette à la Rose [Maria Antonieta 
com uma rosa], óleo sobre tela, 1783, 130 x 87 cm. Acervo Palácio de Versalhes, Versalhes, França. 

  

Fonte: Disponível em 
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Marie_Antoinette_in_Muslin_dress.jpg> Acesso 
em: 10 Jul. 2020. 
Fonte: Disponível em 
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Louise_Elisabeth_Vig%C3%A9e-Lebrun_-
_Marie-Antoinette_dit_%C2%AB_%C3%A0_la_Rose_%C2%BB_-_Google_Art_Project.jpg> Acesso 
em: 10 Jul. 2020. 



24 
 

 

Com o estouro da Revolução Francesa (1789), houve o rompimento com o 

passado, tanto na forma das roupas masculinas, quantos nas femininas; a 

sociedade passou a ser organizada em classes e não mais de forma estamental 

(SOUZA, 1987, p. 80). “Os trajes do Antigo Regime foram erradicados”, e uma busca 

da simplificação aliada à natureza era de fato a última moda (LAVER, 1989, p. 148). 

A moda passou, então, a ser concentrada entre a França e a Inglaterra.  

As roupas femininas do princípio do século XIX são inspiradas na cena 

campestre inglesa, com a remoção excessiva dos adornos, na promoção de maior 

liberdade de movimento durante as atividades. No entanto, “quando as mulheres 

inglesas foram em bandos a Paris em 1814, após a primeira abdicação de 

Napoleão, descobriram [...] que as modas inglesa e francesa divergiam de maneira 

notável”, pois na Inglaterra as roupas estavam adquirindo um ar insular inspirado no 

período elisabetano - com mangas volumosas e românticas -, enquanto na França 

isso não ocorria. As francesas estavam deixando de adotar a moda estritamente 

clássica, servindo de referência para as inglesas (LAVER, 1989, p. 156-157). 

É na França que as grandes invenções deste século foram feitas, como a 

criação das primeiras escolas de Moda e a utilização das primeiras máquinas de 

costura – fruto dos desdobramentos industriais – que datam de cerca de 1860. A 

mecanização e produção em escala afastam as tecelagens das casas e as 

transferem para as fábricas, propiciando o surgimento do pret-à-porter ou ready-to-

wear, isto é, a maior diversificação das roupas a um custo reduzido permitiu a maior 

participação dos burgueses nas mudanças da Moda (LIPOVETSKY, 2009, p. 81). 

Ademais, nesse cenário, a sedução e o desuso acelerado passam a ser formas 

imperativas na organização sobre todas as coisas (LIPOVETSKY, 2009, p. 184). 

Outros dois mecanismos revolucionários foram a fita métrica flexível e o 

manequim, ambos criados por Alexis Lavigne (1812-1880). Segundo o professor 

João Braga, “além de indecoroso, não se tinha tempo para medir todas as vezes o 

corpo da Imperatriz Eugenia de Montijo”5. Observa-se que a incorporação desses 

dois instrumentos no trabalho do criador de roupas foi fundamental para o 

desenvolvimento da chamada técnica moulage. Essa técnica de elaboração das 

roupas diferencia-se da modelagem plana, uma vez que a primeira surge da 

                                                           
5
 Anotação verbalizada do curso online Paris e a Moda, com o professor João Braga em 11 Fev. 

2022. 



25 
 

 

confecção no próprio corpo humano ou manequim – tridimensional –, já a segunda 

parte do desenho no papel – bidimensional. 

Em oposição ao avanço das indústrias, surge o costureiro inglês Charles 

Frederick Worth (1825 – 1895), que propõe peças totalmente feitas à mão. Ele é 

considerado o primeiro grande costureiro de moda a ser conhecido propriamente por 

sua assinatura. Seu processo de confecção inverteu o sistema de criação, pois é o 

cliente que passa a se deslocar para ir ao seu encontro e escolher modelos pré-

concebidos. Em meados do século XIX, Charles Frederick Worth fundou o que 

posteriormente viria a ser chamada a primeira casa de Haute Couture6, com seus 

“modelos inéditos, preparados com antecedência e mudados frequentemente”, 

caracterizando “uma revolução no processo de criação” e de apresentação com as 

modelos em salões luxuosos (LIPOVETSKY, 2009, p. 82). Essa figura apresenta-se, 

dessa forma, como um verdadeiro artista, pois cria suas próprias regras e proposta 

de estilo, além de implementar a aplicação de etiquetas nas roupas (Figura 4), uma 

espécie de assinatura que se tornou praticamente uma norma entre as marcas na 

contemporaneidade. Em decorrência dessa afirmação da produção manual, ocorre 

uma cisão quanto aos processos criativos: as roupas em série se destinavam às 

massas e a Alta Costura, à nobreza (BRAGA, 2007, p. 36). A difusão limitada da 

roupa para as classes mais baixas não as excluía do circuito das renovações, mas 

preteria o gosto, conjugando-o, em primeira instância, com a funcionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Alta Costura, em francês. Trata-se de termo protegido por lei do domínio francês e utilizado apenas 

por marcas e estilistas que cumprem todos os requisitos postos pela Chambre Syndicale de La Haute 
Couture (Câmara Sindical da Alta Costura), órgão regulador. As roupas feitas sob medida devem ser 
confeccionadas exclusivamente à mão na cidade de Paris. Inicialmente, se dirigiam somente ao 
público feminino, mas posteriormente o masculino foi incluído (FÉDÉRATION, s. d., on-line). O setor 
com câmaras específicas em outros países que regulamenta as normas responde, na Itália, por 
Altamoda e, na Inglaterra e Estados Unidos, High fashion. 
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Figura 4 - House of Worth, Detalhe da etiqueta em Evening dress (Vestido de noite), 1898-1900. 

Acervo Metropolitan Museum of Art,Nova York, Estados Unidos. 

 

Fonte: Disponível em <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/84652> Acesso em: 10 Jul. 
2020. 

 

Na sociedade francesa, a moda feminina nas décadas de 70 e 80 do século 

XIX se delineia em torno de dois polos, como se observa na pintura a óleo de Renoir 

(Figura 42): do lado direito da composição, vestidos suntuosos com tecidos caros e 

finos e, do lado esquerdo – em evidência, no primeiro plano – tecidos sóbrios e 

pesados. De um lado, a burguesia e, do outro, a parte dos operários, representada 

na figura de Suzanne Valadon, amante e uma de suas musas. A cesta que ela 

carrega é uma chapeleira e anuncia a inserção da mulher nas atividades 

econômicas. Se vista de perfil, a silhueta deste período é similar à da figura 6, com a 

linha do tronco ereta, exceto a projeção exagerada do quadril para trás com uso de 

uma armação. É neste momento que a extravagância do vestuário feminino torna 

quase invisível o vestuário masculino, composto basicamente pelo terno, colete e 

casaco.  
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Figura 5 - Pierre-Auguste Renoir (1841 - 1919), Les Parapluies (Os guarda-chuvas), óleo sobre tela, 

c. 1884, 180,3 x 114,9 cm. Acervo National Gallery, Londres, Inglaterra. 

Figura 6 – Henry Lerolle (1848-1929), The Organ Reherarsal (det.), óleo sobre tela, 1885, 236.9 x 

362.6 cm. Acervo The Metropolitan Museum of Art, Nova York, Estados Unidos. 

 

   

Fonte: Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Guarda-
chuvas_(Renoir)#/media/Ficheiro:Pierre-Auguste_Renoir,_The_Umbrellas,_ca._1881-86.jpg> Acesso 
em: 10 Jul. 2020. 
Fonte: Disponível em 
<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436880?ft=XIX+fashion&amp;offset=0&amp;rpp=4
0&amp;pos=10> Acesso em: 24 Jun. 2022. 
 
 

O último decênio do século XIX “foi uma época de mudança de valores”, pois 

a estrutura social estava se obliterando, principalmente com a presença dos novos 

ricos (LAVER, 1989, p. 211). Tangenciando o período da Belle Époque e as 

influências da art nouveau, a silhueta transformou-se a ponto de tornar “a mulher 

num milagre de curvas” (SOUZA, 1987, p. 64), a silhueta ampulheta provocava uma 

postura em forma de S com auxílio do espartilho: busto para frente e quadril para 

trás7. 

                                                           
7
 “Peça que se popularizou, pois poderia ser fabricada em série, se adequando aos diversos tipos de 

corpos”. Anotação verbalizada de aula do Prof. Lorenzo Merlino durante curso livre Artes & suas 
relações com a Moda – Adelina Instituto em 11 Mai. 2020.  
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O princípio do século XX é marcado pelas cores intensas da influência 

oriental, do Balé Russo8 e do costureiro Paul Poiret (1879 – 1944), que elimina de 

seus modelos o uso do espartilho e propõe calças à turca para as mulheres 

(BRAGA, 2012, p. 2). É a partir desse momento, que as calças serão aceitas ao ver 

popular, visto que, anteriormente, em 1890, o uso desta peça no vestuário feminino 

somente se justificaria dada a invenção da bicicleta. Ainda por volta de 1850, a 

americana Amelia Bloomer (1818 -1894), defensora dos direitos das mulheres, já 

havia feito uma tentativa de introduzir a calça no vestuário feminino. Porém, ela e as 

outras feministas “[...] se viram obrigadas a abandonar a tentativa porque foram alvo 

de tantas zombarias que se tornaram um risco para o movimento” (SVENDSEN, 

2010, p. 98), sendo consideradas uma ameaça aos “direitos dos homens”. Quanto 

ao espartilho, mesmo que Paul Poiret estivesse promovendo uma libertação da peça 

no vestuário feminino, esta não havia sido eliminada por completo. Em algumas 

ocasiões, seu uso não se fazia necessário e, em outras, era substituído por um 

modelo tubular e mais flexível (MACKENZIE, 2010, p. 68). Somente com a Primeira 

Guerra Mundial (1914), quando muitas mulheres tiveram que ir trabalhar no campo e 

nas fábricas, estas peças foram substituídas por cintas menores. Dessa forma, 

percebe-se, por meio dessas realidades, que a aceitação e existência de uma 

determinada peça de roupa dependem também de aprovação social.  

A análise das roupas na vida da alta sociedade é permitida por meio de 

pinturas como a de Henri Gervex (Figura 7), na qual se observa a mudança da 

silhueta feminina através da figura em detalhe (Figuras 8 e 9), com o abandono da 

postura rígida provocada pelo uso do espartilho e a adoção da nova moda. A cintura 

marcada logo abaixo do busto representa uma memória do vestido Império9 do fim 

do século XVIII, mas agora produz um efeito pesado na parte superior e afunila em 

direção aos pés, formando um triângulo invertido, cujo efeito também se evidencia 

com o uso do casaco de noite (LAVER, 1989, pp. 224-25), que apresenta franjas ou 

plumas nas barras, uma influência oriental. Na fotografia da Maison Laferrière 

                                                           
8
 Companhia de balé russo, criada por Serguei Diaguilev (1872 – 1929), emigrada da Rússia e com 

sede em Paris em atividade entre 1909 e 1929. (ENCICLOPÉDIA DELTA LAROUSSE, 1962, p. 
4133). 
9
 Estilo de vestido comum do fim do século XVIII, cujo nome refere-se ao Primeiro Império francês 

(Império Napoleônico). Caracteriza-se por ter a cintura abaixo do busto, saia longa parcialmente 
abrindo na barra e que poderia ou não arrastar no chão, produzindo efeito de alongar o corpo. Este 
modelo influenciou toda a Europa no período (LAVER, 1989, p. 153).  
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(Figura 10) – concorrente da Maison Worth –, se exemplifica o modelo de casaco 

semelhante aos utilizados pelas personagens da pintura.  

 

Figura 7 - Henri Gervex (1852 - 1929), Une soirée au Pré Catelan (Uma noite no Pré Catelan), óleo 

sobre tela, 1909, 318 x 217 cm. Acervo Museu Carnavalet, Paris, França. 

 

 
 

Fonte: Disponível em 
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Une_soir%C3%A9e_au_Pr%C3%A9_Catelan
_-_Henri_Gervex.jpg> Acesso em: 10 Jul. 2020. 

 
 

Figuras 8 e 9 - Henri Gervex (1852 - 1929), Une soirée au Pré Catelan (Uma noite no Pré Catelan), 

detalhes, óleo sobre tela, 1909, 318 x 217 cm. Acervo Museu Carnavalet, Paris, França. 

 

  
 

Fonte: Disponível em 
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Une_soir%C3%A9e_au_Pr%C3%A9_Catelan
_-_Henri_Gervex.jpg> Acesso em: 10 Jul. 2020. 
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Figura 10 - Maison Laferrière. Evening coat and ball gown. Les Modes December 1911. Photo by 

Félix. 

 

Fonte: Disponível em <https://les-modes.tumblr.com/page/8> Acesso em: 10 Jul. 2020. 

 

Essa aceitação às formas mais ousadas e até meio fantasiosas dá origem às 

grandes inovações do vestuário feminino de 1920, anunciando o estilo art déco nas 

roupas com silhueta em linhas retas, elevação da barra – até os joelhos – e cintura 

deslocada para a região do quadril (BRAGA, 2008a, p. 84). Adjacente – e mesmo 

que também por necessidade –, à Primeira Guerra Mundial (1914), este momento é 

decisivo, pois libertar o corpo significa não só incluí-las nas atividades que antes 

eram destinadas somente aos homens, mas aceitá-las.  

No princípio do século XX, o espírito vanguardista no estudo e 

desenvolvimento das roupas coloca a França em um patamar de grande relevância 

para a História da Moda, principalmente no circuito de moda mundial, com o 

lançamento de tendências e na explosão no número de grandes nomes que se 

estendem até a contemporaneidade, como: Gabrielle Chanel (1883 – 1971), 

Madeleine Vionnet (1876 – 1975), Christian Dior (1905 – 1957), Pierre Cardin (1922 

– 2020), Hubert de Givenchy (1927 – 2018), Yves Saint Laurent (1936 – 2008), 

Christian Lacroix (1951 - ) e Jean-Paul Gaultier (1952 - ). Em meados do século XX, 

também como reflexo da Globalização, esse posto hegemônico foi sendo dividido 

com outras capitais, como Londres, Milão e Nova York (MACKENZIE, 2010, p. 65). 



31 
 

 

1.2 PARIS: CENTRO DA MODA MODERNA 

 

Por que motivo Paris é tão celebrada como uma das capitais da Moda?  

Em Identidade de Nós Mesmos10, o estilista Yohji Yamamoto (1943 -) diz por 

que gosta de Paris: 

Por que gosto de Paris? 
Como posso dizer? 
Porque ela é meio... caótica, e ninguém se importa. 
Gosto sobretudo do ar... sempre fresco, um ar duro que espeta o 
meu rosto. 
Gosto de andar nesse ar. 
Quando me perguntam de que cidades gosto, respondo: “Paris e 
Tóquio”. 
 (WENDERS, 1989, 6min21s).  
 

Supõe-se que esse “ar fresco” seja o espírito vanguardista que a cidade 

propicia e com que acolhe o criador de origem japonesa. Yohji Yamamoto possui 

ateliê-sede na cidade de Tóquio e expõe suas coleções durante a Semana de Moda 

de Paris. Tanto Paris quanto Tóquio são, para ele, cidades abertas às novas 

propostas criativas, mesmo que, na época do longa-metragem, o estilista estivesse 

tentando trabalhar há quinze anos na mesma filosofia (hoje, muito mais tempo). 

Quanto ao “ar duro”, este se refere aos desafios que o confrontam e o fazem refletir 

sobre suas próprias criações, como no caso do público a que se dirige, com 

proporções de corpos tão diferentes (ocidente e oriente). O estilista se permite, 

dessa maneira, misturar um pouco da tradição parisiense com suas origens 

japonesas, processo que o leva a avançar na pesquisa estética da Moda.  

O professor João Braga (2008b, p. 80), “ciente do quanto esse país influencia 

a cultura de moda universal”, dedicou um artigo inteiro especialmente a Paris. Nele, 

contextualiza a importância das diversas experiências estéticas ao longo da 

construção histórica e atribui a qualidade francesa de conseguir “associar tradição à 

modernidade”, produzindo estilistas franceses e/ou artistas que se educaram por lá 

(BRAGA, 2008b, p. 88). O autor acrescenta a Paris o título de “epicentro mundial, 

lançador e divulgador de Moda” (BRAGA, 2008b, p. 89), uma vez que já foi a cidade 

mais visitada no mundo. 

                                                           
10

 Identidade de Nós Mesmos (1989), documentário dirigido por Wim Wenders, encomendado pelo 
Centro Georges Pompidou, Paris, França. 
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Como foi observado, para esses criadores e pensadores de Moda, a cidade 

de Paris continua sendo de extrema importância para a História e continuidade da 

Moda, não só por questões históricas, mas principalmente mercadológicas. 

Segundo Gilda de Mello e Souza, alguns acontecimentos históricos auxiliam a 

compreender a eclosão da capital francesa, que tem seu mote com a Revolução 

Francesa. 

O advento da burguesia e do industrialismo, dando origem a um novo estilo 
de vida; a democracia, tornando possível a participação de todas as 
camadas no processo [...]; as carreiras liberais e as profissões, desviando o 
interesse masculino da competição da moda, que passa a ser característica 
do grupo feminino (SOUZA, 1987, p. 22). 

 

Portanto, com a mudança da sociedade estamental para as chamadas classes 

sociais, existe uma flexibilização da comunicação entre as pessoas, o que inclui uma 

parcela maior da sociedade no processo de renovação do vestuário. 

Agora romperam-se de certa forma os quadros estáveis e nenhuma posição 
é permanente, já que os privilégios foram substituídos pelas qualidades 
pessoais e os critérios absolutos de julgamento, de uma pessoa ou de um 
grupo, cederam lugar aos critérios flutuantes e variáveis (SOUZA, 1987, p. 
113).  
 

Ademais, Simmel também confirma que, por muito tempo, as mulheres que 

estiveram em posição social subordinada à dos homens encontraram no vestir um 

meio de exprimir sua personalidade (SIMMEL, 2008, p.5). Nesse sentido, o vestuário 

desdobra-se como ato artístico e político, conectando-se diretamente à identidade11. 

Em resumo, recorda-se de que é a figura de Charles Worth, na metade do 

século XIX, que se estabelece como o primeiro criador-ditador de moda. A Haute 

Couture instaura um sistema que evidencia o afinco às mudanças constantes das 

roupas, principalmente no que tange ao público feminino. Segundo James Laver, já 

por três quartos do século anterior, não havia mudanças significativas na moda 

masculina, conservando a linha geral com casaco, colete e calções, um prenúncio 

de que as roupas femininas estariam sujeitas a mais alterações constantes no futuro 

(LAVER, 1989, pp. 132-4). 

Tangencia este momento da história, a difusão das lojas de departamento, 

como La Belle Jardinière, La Samaritaine, Printemps e Galeries Lafayette (BRAGA, 

2008b, p. 85), jornais e pranchas litográficas que exporiam a refinada última moda, 

servindo de referência ao restante do ocidente (BRAGA, 2008b, p. 85). 

                                                           
11

 Isso significa ao gosto pessoal. 
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A forte influência no campo da indumentária leva à criação de cursos de 

ensino superior, em que se destacam três escolas ainda ativas na 

contemporaneidade. A primeira de todas, ESMOD (ÉCOLE SUPÉRIEURE DES 

ARTS ET TECHNIQUES DE LA MODE, s.d., on-line), originalmente de nome 

Guerre-Lavigne, foi criada em 1841 por Alexis Lavigne; a segunda, École de la 

Chambre (ÉCOLE DE LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA COUTURE PARISIENNE, 

s.d., on-line), fundada em 1927 pela própria câmara reguladora da Alta Costura, se 

concentra no ensino de técnicas artesanais e, por isso, possui uma relação muito 

próxima com as marcas de luxo; e a terceira, Studio Berçot, fundada em 1954 por 

Suzanne Berçot (STUDIO BERÇOT, s.d., on-line). 

Destaca-se, em 1970, em Lyon, a criação da Première Vision, a principal feira 

têxtil do mundo e, em 1974, o que se conhece oficialmente como a primeira Semana 

de Moda, com luxuosas apresentações que estreitam ainda mais as relações entre 

Moda, arte e cultura. 

 

1.3 GILDA DE MELLO E SOUZA: MODA E ARTE 

 

No que diz respeito aos chamados cursos superiores de Moda, no Brasil, 

estes surgem no final dos anos 1980. Conforme Prado e Braga, é “a partir da 

década de 1990 que as primeiras gerações de estilistas profissionais de moda 

graduados nas escolas pioneiras do país chegaram ao mercado”, difundindo novas 

ideias e trazendo maior valor agregado ao produto nacional (PRADO & BRAGA, 

2011, p. 537).  Esse período tangencia a publicação em formato de livro da tese da 

Professora Gilda de Mello e Souza no ano de 1987. O estudo sobre a Moda no 

século XIX é precursor no país, visto que, nesse contexto, poucas mulheres 

cursavam a pós-graduação. Ademais, a tese tratava de uma temática de 

desenvolvimento científico tardio. Na medida em que as relações entre Moda e arte 

sustentam esta pesquisa, será necessário lançar um olhar sobre a obra da 

professora e sua metodologia. 

Uma típica prática parisiense que vem de longa data – meados do século XVI 

-, e permanece como tradição até os dias atuais, são os chamados bouquinistes12. 

Trata-se de vendedores de livros e revistas antigos, cartões postais, fotografias, 
                                                           
12

 Bouquinistes provém da palavra bouquin, que significa livro pequeno. Cf. 
<https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/french-english/bouquiniste> Acesso em 11 Jul. 2020. 
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artigos de antiquários e souvenirs estabelecidos à beira do Rio Sena (Figura 11). 

Segundo a professora Elza Ajzenberg, a pesquisa da professora Gilda de Mello e 

Souza tem muito de suas visitas às “barraquinhas” na beira do Rio Sena; com olhar 

de arqueóloga, Gilda de Mello e Souza garimpou fotografias, revistas e moldes de 

moda13, conjugando a isso gravuras, pinturas, trechos de romances e de crônicas 

(PONTES, 2007, p. 85). Por conta disso, ela dispunha de uma gama de material ao 

qual não se tinha acesso e nem documentação no Brasil. Sua conexão com a cidade 

de Paris se estabelece quanto à sua própria metodologia de estudo, pois a vivência 

no centro urbano reflete essa forma de pensamento empírico, principalmente 

quando se trata de algo tão efêmero como a Moda.  

Visto que, no período anterior, também não se tinha uma literatura científica 

disposta para coleta de informação, o uso da literatura do século XIX como fonte de 

pesquisa primária passa a fornecer informação de moda relevante, por meio da qual 

se poderiam extrair conhecimentos sobre a estética, comportamento e 

principalmente o fenômeno Moda. Ademais, ressalta-se que sua metodologia mostra 

que é elementar observar a estética pela fotografia, uma representação mais 

próxima da realidade14. Tem-se, como exemplo deste exercício de análise da vida 

cotidiana, o capítulo O gesto, a atitude, a roupa do brasileiro (SOUZA, 1987, pp. 

177-213), que faz parte do livro O espírito das roupas: moda no século 

desenove.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Anotação verbalizada em conversas presenciais e telefônicas com a Prof.ª Dr.ª Elza Ajzenberg ao 
longo de 2019 e 2020. 
14

 Com a invenção da fotografia no século XIX, foi possível observar mais de perto a vida, fato que 
anteriormente se restringia às gravuras, pinturas e desenhos, que nem sempre representavam a 
realidade de modo fiel. 
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Figura 11 - Eugène Atget (1857 - 1927), Place de la Bastille [bouquiniste], 17.1 × 22.9 cm, negative 

1910 – 1911, Paris, França. Acervo J. Paul Getty Museum, Califórnia, Estados Unidos. 

 

 
 

Fonte: Disponível em <https://www.getty.edu/art/collection/objects/55717/eugene-atget-place-de-la-
bastille-bouquiniste-french-negative-1910-1911/> Acesso em: 10 Jul. 2020. 

 

Através do seu referencial teórico, também fica clara sua inerência com a 

França, onde está presente – principalmente –, o olhar de três professores, Jean 

Maugüé, Claude Levi-Strauss e Roger Bastide (orientador da tese de doutorado); 

todos com interesse nos problemas da arte e que contribuíram para a expansão do 

seu pensamento filosófico e social sobre a Moda. Note-se que, a partir de 1934, a 

Missão Francesa trouxe professores ao Brasil para estruturar a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo15 (SOUZA, 2008, p. 11). 

O objetivo era a fundação de um centro de estudos de ciência pura que tivesse um 

olhar inovador e, para isso, os professores europeus, que estariam em contato com 

as “últimas novidades do saber” seriam os encarregados (GALVÃO, 2007, p. 52). No 

texto de sua autoria, A estética rica e a estética pobre dos professores 

franceses16, Gilda de Mello e Souza explana a visão crítica de cada um deles e 

conclui que Maugüé e Levi-Strauss se aproximam, porque refletem um 

posicionamento estético europeu clássico de quando a “arte traduziu uma relação 

                                                           
15

 Jean Maugüé chega a São Paulo em 1934, Claude Levi-Strauss em 1935 e Roger Bastide em 
1938. 
16

 Texto de aula inaugural dos cursos de 1972 do Departamento de Filosofia da FFLCH-USP. 
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harmoniosa do homem com a natureza” (SOUZA, 2008, p. 20), ou seja, uma estética 

rica. Já Bastide caminha no sentido contrário, de forma que a autora o considera um 

“brasileiro em potencial”, que busca investigar as raízes artísticas brasileiras a partir 

do misticismo religioso, o que configura uma estética pobre, 

 
isto é, uma estética que, voltando as costas para os grandes períodos e as 
grandes manifestações artísticas, fosse desentranhar o fenômeno estético 
do cotidiano, dos fatos insignificantes e sem foros de grandeza, que 
compõem, no entanto, o tecido de nossa vida (SOUZA, 2008, p.41). 

 
Essa estética possui um olhar de vanguarda, que se aproxima das coisas mundanas 

e se afasta das idealizadas, pois enxerga na apreensão da vivência o maior valor de 

absorção do conhecimento. É nesse sentido que sua pesquisa de doutorado se 

aproxima de um estilo próprio: fontes variadas e metodologia fora dos padrões 

convencionais para a época. Diante disso, pode-se afirmar que Gilda de Mello e 

Souza fez moda com o próprio método de pesquisa. 

 

1.4 MODA, ARTE E O PROCESSO CRIATIVO 

 

A moda como arte é o primeiro capítulo abordado em O espírito das roupas: 

a moda no século dezenove (SOUZA, 1987). Nele, a principal questão gira em 

torno de descobrir se esse campo realmente pode ser considerado uma arte. Gilda 

de Mello e Souza parte da premissa de que a Moda “exprime ideias e os 

sentimentos, pois é uma linguagem que se traduz em termos artísticos” (SOUZA, 

1987, p. 29), ou seja, estabelece diálogo conforme determinados elementos 

artísticos. A autora afirma que, antes da industrialização, poderia ter sido arte, mas 

com ela se transformou em uma pseudo-arte, porque cada produtor passou a 

diversificar apenas nos detalhes, caminhando contra o aspecto livre da arte. O 

elemento artístico presente na Moda “estaria relegado para segundo plano” e o 

mercado teria reforçado 

 
a ignorância do consumidor, afastando o pensamento do preço do material, 
do artesanato e da durabilidade [...], acostumando-o no hábito de seguir 
certos árbitros em vez de repousar em seus próprios valores estéticos 
(GREGORY, 1947/8 apud SOUZA, 1987, p. 31). 

 
sucumbindo também, a própria individualidade criativa do criador ao mercado. 

Portanto, a partir da era industrial, existe uma modificação no campo da Moda, com 
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a implantação de um sistema que controla o consumidor, fazendo-o aceitar e 

representar o que o próprio mercado impõe ou o que de fato estaria em voga.  

 
Colocado na encruzilhada entre as solicitações do público e o impulso 
artístico, o criador de modas, mais do que qualquer outro criador, terá, não 
há dúvida, de alertar sua sensibilidade para o momento social e pressentir 
os esgotamentos estéticos em vias de se processar (SOUZA, 1987, p.31).  

 
É a figura do criador de Moda17 que reforça esse campo no mundo da arte, 

pois possui sensibilidade estética, como um poeta ou artista convencional. Assim 

como um pintor ou escultor, ele confronta volumes e cores, em busca de habitar o 

espaço18. Discorre Gilda de Mello e Souza: “como qualquer artista o criador de 

modas inscreve-se dentro do mundo das Formas. E, portanto, dentro da Arte” 

(SOUZA, 1987, p. 34). Tanto as atitudes corporais quanto a busca das soluções 

assemelham-se; as descobertas são feitas unicamente durante o fazer artístico 

(Figura 12). Esse ponto será mais explorado na pesquisa no capítulo 2, por meio da 

obra A costura do invisível. 

 

Figura 12 - Série fotográfica de processo criativo realizada com equipamento acoplado à cabeça, 
2013. 

 

 

 
Fonte: Acervo da Autora. 
 

Seguindo o pensamento da professora Gilda de Mello e Souza, a exemplo de 

Christian Dior, o costureiro tem a capacidade de exercer uma tradução do que se 

chama de zeitgeist19, um “sentido aguçado” para um novo direcionamento da 

estética com um nicho de consumidores que almejavam uma fantasia. O estilista 

consegue evocar sonhos através da sensibilidade estética. A silhueta proposta em 

                                                           
17

 Estilista, designer, modista, costureiro ou alfaiate. Utilizam-se, neste ponto, todas as terminologias 
em um único sentido geral, o de criador de roupas, mesmo havendo pequenas diferenças entre as 
suas especificidades.   
18

 No sentido de se comunicar com o entorno. 
19

 Zeigeist, termo alemão traduzido como espírito do tempo. Cf. 
https://dicionario.priberam.org/zeitgeist Acesso em: 12 Jul. 2020. 



38 
 

 

1947 foi o new look (Figura 13), modelos românticos com a cintura marcada e saias 

amplas - uma antítese dos figurinos simples do período de Guerra – de modo que se 

apaziguasse um pouco a memória hostil. Apesar de se dirigir às camadas mais 

altas, o modelo era fácil de ser copiado e foi replicado em diversas revistas na época 

(MACKENZIE, 2010, p. 89), ao ponto de conseguir restabelecer na França o posto 

de referência da Moda ocidental - que há algumas décadas estava sendo dividido 

principalmente com Nova York, devido ao desenvolvimento da indústria ready-to-

wear20. O que separa Dior dos demais pares é que, apesar de se inserir no mercado, 

é motivado pela novidade e pela criatividade, e não pelo consumidor. Através da 

história da arte francesa, observa-se que faz parte da criação de moda perpetuar a 

liberdade criativa de que trataram os artistas, pois vale mais a experiência estética – 

o significado -, do que a utilidade dele em si. 

 

Figura 13 - Christian Dior. Esboços dos vestidos Bonheur e Corolle, primavera/verão 1947, coleção 
de Alta Costura, linha Corolle. 

 

 
 

Fonte: Disponível em <https://www.harpersbazaar.com/uk/fashion/fashion-news/news/g34837/diors-
new-look-revolution/?slide=18> Acesso em: 16 Jul. 2020. 
 
 

Outro ponto convergente dessas relações surge no que tange às influências 

mútuas, quando relacionadas à escultura e à pintura. Segundo Gilda de Mello e 

                                                           
20

 Equivalente ao prêt-à-porter francês, que significa pronto para vestir. 
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Souza, “a Moda sempre foi um pretexto para a pintura, impondo, como a natureza, 

as suas formas ao artista”, pois seu intuito é dar forma à obra, podendo até mesmo 

ser o motivo maior da obra em si. Outras vezes, “[...] a vestimenta, além de servir à 

composição, pode auxiliar a criação da atmosfera” (SOUZA, 1987, pp. 8-9), ou seja, 

a roupa não é mero detalhe da obra, mas passa a fazer parte do enredo como um 

todo. Existe, nesse ponto, uma comutação entre Moda e arte, uma servindo de 

inspiração à outra. 

Considerando-se que a Moda existe em conexão com o comportamento e, 

portanto, na forma como os indivíduos dialogam com o mundo; no retrato Camille, 

de Claude Monet (Figura 14), ela surge como foco principal, por fazer parte da 

identidade da própria personagem retratada. Os volumes das roupas produzem 

sensação de movimento da figura feminina, que caminha no sentido contrário ao do 

observador, e no mesmo do artista, no que tange ao estilo adotado. Monet é 

reconhecido por ser impressionista, porém, nesta pintura de grandes proporções, se 

aproxima do realismo. Apesar de todas as cores serem escuras, o verde esmeralda 

do vestido listrado chama a atenção na mesma proporção que o casaco adornado 

com peles – ou pelos –, porque o artista circunscreve a modelo em um fundo de cor 

única e densa, que faz com que o foco permaneça nela (Figura 15). A falta de 

frontalidade da modelo deixa aquilo que não é mostrado para a imaginação do 

observador, o que se compensa com as minuciosas soluções pictóricas dos tecidos 

– corpo e panejamento21 –, dividindo o foco da atenção. Nesse sentido, o embate 

dos volumes e texturas que as roupas produzem outorgam vivacidade à obra e 

contribuem para a sua atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Palavra que remete ao trabalho pictórico de representação de dobras e sombras e volumes 
produzidos pelos tecidos.  
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Figura 14 - Claude Monet, Camille, óleo sobre tela, 231 x 151 cm, 1866. Acervo Museu Kunsthalle 

Bremen, Bremen, Alemanha. 

 

 
 

Fonte: Disponível em <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Claude_Monet_-
_Camille.JPG> Acesso em: 10 Jul. 2020. 

 
Figura 15 - Claude Monet, Camille (detalhe), óleo sobre tela, 231 x 151 cm, 1866. Acervo Museu 

Kunsthalle Bremen, Bremen, Alemanha. 

 

 
 

Fonte: Disponível em <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Claude_Monet_-
_Camille.JPG> Acesso em: 10 Jul. 2020. 
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No sentido oposto, quando a grande Arte22 parece ser a inspiração da Moda, 

vê-se, na contemporaneidade, um exemplo desse caminho na chamada Wearable 

Art (2015) da marca Viktor & Rolf (Figura 16). Essa coleção de “arte vestível” 

incorpora, literalmente, os elementos essenciais de uma pintura: tela, moldura, 

pigmento e motivo. Sob o olhar do público, os próprios estilistas se revezavam entre 

montar e desmontar as roupas-quadros, colocando algumas delas dispostas ao 

longo de uma parede branca, em repouso. Esse exemplo reforça a potência da 

Moda em transformar o que é estático em dinâmico, bidimensional em 

tridimensional. Como em um movimento de origami, a roupa se concilia com a 

performance e opera com o suporte do corpo, insuflando vida à arte. 

 
Figura 16 - Viktor & Rolf, Wearable Art, #20, desfile de Alta costura, outono-inverno 2015. 

 

 
 

Fonte: Disponível em <http://www.viktor-rolf.com/haute-couture/f2015ctr/20/> Acesso em: 17 Jul. 
2020. 

 

Seguindo a linguagem do tridimensional, as roupas se aproximam da 

escultura tanto no sentido de habitar a terceira dimensão – viver entre – e se 

                                                           
22

 O sentido de grande Arte, para Gilda de Mello e Souza, surge quanto à pintura e escultura 
(SOUZA, 1987, p. 38).  
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desenvolver em formas, quanto no processo criativo, quando se depara com a 

técnica da moulage23.  

A moulage envolve técnicas e versa sobre um novo modo de olhar a criação, 

pois sua construção faz-se no manequim e pode ou não, depois, ser adaptada a 

uma base de modelagem planificada. Esse procedimento serve muito bem ao 

improviso e auxilia no processo criativo daqueles que não possuem habilidades de 

desenho. Na experiência de manipulação da matéria, existe uma semelhança muito 

próxima com o modelar de uma massa pela mão do escultor, mas que 

necessariamente tem suas formas em conjunto com as curvas do corpo humano, 

podendo ora extrapolar, ora delinear seus contornos. A moulage se faz na 

associação à estrutura física humana, enquanto a escultura existe enquanto objeto 

isolado. O exercício da moulage é visualizado na figura 17, realizado em ateliê onde 

se percebe a semelhança com a escultura. 

 

Figura 17 - O ateliê: a moulage é uma porta de entrada do criador de Moda ao mundo da escultura, 
2013. Fotografia com intervenção de Software.  

 

 
 

Fonte: Acervo da Autora. 

                                                           
23

 A técnica de confecção da moulage diferencia-se da modelagem, uma vez que a primeira surge da 
confecção no próprio manequim – tridimensional -, enquanto a segunda parte do desenho no papel – 
bidimensional. Esse ponto será explorado no capítulo 2.  
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E, se a Moda possui uma relação forte com a arte, conforme Gilda de Mello e 

Souza, isso se acentua com as artes rítmicas: 

 
[...] o traje não existe independente do movimento, pois está sujeito ao 
gesto, e a cada volta do corpo ou ondular dos membros é a figura total que 
se recompõe, afetando novas formas e tentando novos equilíbrios. 
Enquanto o quadro só pode ser visto de frente e a estátua nos oferece 
sempre a sua face parada, a vestimenta vive na plenitude não só do 
colorido, mas do movimento (SOUZA, 1987, p. 40). 

 
Em relação aos outros objetos artísticos, a Moda rompe com o repouso, “e a 

emoção que a ruptura provoca em nós é semelhante à surpresa do riso repentino 

em um rosto imóvel” (SOUZA, 1987, p. 40). Jogando com o imprevisto, as peças de 

roupa se movem como se possuíssem vida própria, ao tomar seu direcionamento. 

Dessa maneira, não cabe ao criador de Moda definir a forma de sua obra por 

completo, pois ela existe somente por entrar em concordância com o Ser. 

Certamente, o corpo que carrega a roupa pode induzir um tipo de movimento, como 

a escolha de um percurso, mas é a roupa – o tecido –, que o sucede, como uma 

extensão ou membro do nosso corpo. “Dependendo do gesto, é a Moda a mais viva, 

a mais humana das artes” (SOUZA, 1987, p.41).  

A dançarina americana Loie Fuller (1862-1928) fez sucesso no fim do século 

XIX e início do século XX, em Paris, com a serpentine dance, técnica que foi 

inventada por ela. No show de dança, utilizavam-se luzes coloridas que se 

projetavam nas roupas de seda transparente com dimensões que chegavam aos 

cem metros de comprimento (THE MET MUSEUM, s. d., on-line). Na fotografia de 

Samuel Beckett (Figura. 18), a verdadeira face da autora, que dependia do escuro 

para exercer sua técnica, faz uma performance em meio a um jardim. Em comunhão 

com o corpo, “a obra que o artista nos confiou inacabada” (SOUZA, 1987, p. 41) 

explode em movimento de hélice, espiralando desenhos orgânicos e esvoaçantes no 

espaço.  
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Figura 18 - Samuel Joshua Beckett, Loie Fuller Dancing, c. 1900, 10.3 x 13.3 cm. Acervo Metropolitan 

Museum of Art, Nova York, Estados Unidos. 

 

 
 

Fonte: Disponível em <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/287806> Acesso em: 17 Jul. 
2020. 

 
Existem dois pontos na Moda que talvez não se façam nas demais 

manifestações artísticas. O primeiro é quanto à confidência entre criador e público, 

existindo uma espécie de “conquista do gosto”; o segundo é, que para que a roupa 

possa se expressar, sempre necessitará do suporte do corpo, estabelecendo uma 

concordância com o Ser. 

Se, quanto à questão do gosto, na arte, pode-se utilizar suas estruturas para 

qualificá-las, na Moda, não seria diferente. Em similitude a uma obra de arte, 

conforme o pensamento de Gilda de Mello e Souza, sintetizam-se, quatro 

componentes essenciais da vestimenta através da obra The art of english costume 

(1948), de Cecil Cunnington. São elas: forma, cor, tecido e mobilidade (SOUZA, 

1987, p. 42). 

Segundo o estudo, a forma seria uma combinação de eixos: reto, angular e 

curvo. O reto pode ser vertical ou horizontal; o angular, obtuso ou agudo; e o curvo, 

circular ou elíptico. Por meio dessa técnica de combinações, seria possível descobrir 

matematicamente o que é mais harmônico à visualidade (SOUZA, 1987, p. 42). Já a 

cor pode, às vezes, ser mais importante do que a forma, pois possui finalidades 
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específicas, como criar sensação de tamanho, estar conectada a uma emoção, 

direcionar o foco do olhar e produzir ilusão de ótica (SOUZA, 1987, p. 44).  

O tecido é, muitas vezes, adjunto à cor e à forma24. Se, no processo de 

tingimento, as tramas dos tecidos podem se modificar, alterando a cor e o efeito 

desejado, no que tange à forma, isso também pode ocorrer. As fibras têxteis 

possuem especificidades técnicas que produzem determinados tipos de caimentos 

e, dependendo de suas características, alguns serão melhores do que outros para 

solucionar um problema construtivo da peça de roupa. Por exemplo, para um efeito 

esvoaçante, deve-se optar por musseline ou cetim, tecidos com gramatura baixa.  

Já a mobilidade nas roupas seria fruto da necessidade. No princípio, isso teria 

sido resolvido com propósito artesanal e não artístico. Somente a partir da conquista 

de novas soluções tanto para a estrutura quanto para o acabamento das roupas, é 

que a mobilidade passou a imperar sobre a forma, alterando-a (SOUZA, 1987, p.44). 

Contudo, afirma Gilda de Mello e Souza, não se pode depender apenas 

desses elementos para inscrever a Moda na arte (SOUZA, 1987). Ao visitar o 

passado, observa-se a relatividade de permanência das formas: algumas perduram 

até os dias atuais e outras sucumbem. Na sociedade estamental, o próprio desejo 

de distinção social mostra que isso prevalece. 

 
A forma não corresponde, pois, a preferência arbitrária ou estética, mas é 
imposta quer pela tradição, quer pelas condições sociais, o mesmo 
acontecendo com as cores e os tecidos, cuja escolha independe do 
capricho individual, sendo numa larga medida sancionada pela sociedade 
(SOUZA, 1987, p. 47).  
 

Para isso, continua a autora, uma aproximação pela ótica da sociologia seria 

pertinente, para compreender essas assimilações, uma vez que a estética não 

consegue responder a tudo (SOUZA, 1987)25. 

Em resumo, a Moda surge como um fenômeno social importante na formação 

da identidade coletiva e individual da sociedade. Sua necessidade de comunicação 

é o que se sabe que permanece. Seu ciclo de renovação tem estado presente, e 

consiste no fato de que uma estética sempre se sobrepõe a outra, em busca da 

novidade criativa. 

 

                                                           
24

 Acrescento, neste ponto, a forma. 
25

 Esse viés é explorado no capítulo “O antagonismo” (SOUZA, 1987, p. 52-85).  
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1.5 MODA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA 

 

O processo histórico da moda brasileira, ainda que recente e marcado pela 

influência europeia – especialmente francesa – no início do século XX, apresenta, na 

contemporaneidade, por parte de diversos estilistas, uma incessante busca de firmar 

uma identidade própria baseada na tradição e na criatividade.  

Segundo o professor João Braga, a moda brasileira – aquela que busca 

referências em sua própria origem –, passa a existir somente a partir dos anos 1990, 

quando as políticas mudam e o mercado se abre às importações. Ao mesmo tempo 

em que a modificação do mercado, com novos tecidos e roupas, despertou o 

cruzamento de conhecimentos – matérias-primas e tecnologias –, provocou senso 

de competição nos criadores de moda, instaurando a pesquisa de uma identidade 

nacional26. Convém indicar, contudo, uma exceção: na década de 1970, no Rio de 

Janeiro, a estilista Zuzu Angel produziu uma moda sem ranços colonizados e inseria 

em suas criações elementos nacionais (BRAGA, 2011, p. 356, destaque nosso). 

Visto que o Brasil se caracteriza pela pluralidade de etnias, influências e 

moldes – corpos –, os desafios enfrentados nas pesquisas e propostas estéticas 

pelos criadores se tornam inspiração e estímulo. A globalização e o sufocamento 

ocasionado pelo mercado externo, com produções de consumo imediato, através 

das fast fashion, são desafios ainda enfrentados pela falta de tradição no cultivo da 

própria cultura de moda (e, com isso, o próprio consumo). Segundo Souza (1987, p. 

50), as grandes mudanças estruturais e comportamentais do século XIX trouxeram a 

roupa para um “desabrochar na estrutura movediça de hoje em dia”, mesmo após 

mais de meio século desde seu pensamento original. São inúmeras as contribuições 

advindas das roupas, e as pesquisas reforçam esse sentido. Por esse motivo, se 

revela importante inscrever a moda como patrimônio cultural e, assim, compreendê-

la como transformação além da estética. 

  

                                                           
26

 Dados mais recentes da APEX revelam que o país possui diversos setores da cadeia produtiva de 
moda, desde a têxtil até a produção de metais preciosos, colocando-o em posição de visibilidade por 
sua diversidade e tecnologia (APEX BRASIL, s. d., on-line). 
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CAPÍTULO 2: JUM NAKAO E O PROCESSO CRIATIVO 
 

Na tentativa de trazer o invisível para o visível, este capítulo divide em 

subitens os componentes do objeto de pesquisa considerados essenciais. São eles 

o perfil do autor e as principais características que compõem a coleção A costura do 

invisível, que será analisada em termos de formas, estética, cenografia e 

desdobramentos. 

O fato de esta análise ser principalmente realizada através das cartografias 

deixadas pelo próprio autor – fontes primárias, como livro e vídeo27 – não exclui a 

dificuldade de situar os procedimentos metodológicos adotados para a construção 

da obra, visto sua pluralidade de linguagens. Acrescente-se a isso que, conforme se 

instalou a Pandemia do COVID-19, o ateliê JN encontra-se temporariamente 

fechado, o que inviabilizou a realização de uma visita técnica. Em contraposição, 

isso pôde ser relativamente compensado pelo fato de o estilista ser ativo nas redes 

sociais, fornecendo quase diariamente inúmeros conteúdos inéditos para consulta. 

 

2.1 UM PERFIL 

 

Nascido no bairro do Jabaquara, em São Paulo, neto de japoneses28, Jum 

Nakao (1966-) (Figura 19) se define atualmente como designer e diretor de criação 

(JUM NAKAO, s. d. on-line). Inicia na ETI, hoje ETEC, a formação voltada para a 

área da eletrônica, pois desejava utilizar essas ferramentas como linguagem. JN 

afirma que “queria ser um Nam June Paik”, mas logo compreendeu que as 

instituições brasileiras não ofereciam a possibilidade criativa para ampliar a mente 

(pelo contrário, iriam levá-lo à indústria – lugar sem espaço para a experimentação, 

intuição e criatividade –) e decidiu estabelecer diálogo com o código roupa, “uma 

ferramenta mais simples”, mais próxima (DE PAULA, 2013, on-line). Para ele, este 

seria o lugar possível da criação de diversos personagens e histórias, uma 

inclinação que se sucedeu ainda na adolescência, quando observava como as 

                                                           
27

 O documentário A costura do invisível também está disponível na plataforma online Youtube. 
Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=HTtNrJ9ziQY> Acesso em 22 Jun. 2022. 
28

 Segundo Nakao, “toda família japonesa tem uma raiz mais conservadora”, porém, na sua, isso teria 

se mesclado à brasilidade (ALMANAQUE BRASIL, s. d., on-line). 
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pessoas se vestiam e a ligação íntima com o gosto. “A roupa é um avatar para as 

pessoas poderem se apresentar” (DE PAULA, 2013, on-line). 

Para JN, “a eletrônica era para criar uma interface de percepção ou 

experiência de realidade” e, com a Moda, seria “possível construir personagens, 

experimentar traços da existência através da roupa” (DE PAULA, 2013, on-line). Seu 

desejo de “mudar o mundo” apenas se deslocou, em parte, da linguagem 

unicamente tecnológica para a linguagem das roupas29. 

 
Figura 19 - Jum Nakao, foto de André Batista. 

 
Fonte: Disponível em <https://www.opovo.com.br/jornal/vidaearte/2019/06/18/a-costura-do-
invisivel.html#gallery-9>Acesso em: 18 Jun. 2022. 

 

Em busca de uma carreira com caráter científico, no ano de 1984, JN inicia 

sua formação em Moda por meio de cursos na instituição Coordenação Industrial 

Têxtil (CIT), grupo criado em 1979, encarregado da organização de tendências e 

cartelas de cores para a indústria têxtil. No ano de 1988, cursa uma licenciatura em 

Artes Plásticas e, em 1989, uma extensão universitária em História da Vestimenta e 

História da Moda. Após diversos cursos de costura e modelagem – buscando se 

desvencilhar dos códigos e convenções –, foi trabalhar com um alfaiate, pois estava 

interessado em fazer roupas com conceito e ter a possibilidade de estar mais 

próximo de uma maior variedade de corpos, como um desafio à criação. Essa 

variedade o encaminhou ao desenvolvimento de uma técnica inovadora, em que um 

                                                           
29

 Ressalta-se que este momento tangencia, no Brasil, um período em que o acesso às tecnologias 
ainda era muito recente. 
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“mapa” era traçado a cada novo corpo30. Era preciso “pensar o corpo de forma mais 

escultórica do que planificada” (DE PAULA, 2013, on-line), o que representou uma 

fuga dos processos de construção das roupas já formulados. 

JN integra, em 1990, o grupo dos primeiros estilistas formados nas 

instituições de ensino superior de Moda no Brasil, que transformou o caráter do 

mercado em busca de uma identidade própria, uma vez que ele anteriormente 

estava contaminado pela moda e indústria estrangeiras. Com o surgimento das 

semanas de moda brasileira, Estilo Leslie (1992), no Rio de Janeiro, e Phytoervas 

Fashion (1994), em São Paulo31, foi possível o maior reconhecimento desses 

profissionais (PRADO & BRAGA, 2011, p. 538). 

Após a primeira apresentação no Phytoervas Fashion, em 1996, JN realiza 

trabalhos para marcas externas e, no ano seguinte, funda, em São Paulo, seu ateliê 

homônimo, voltado inicialmente para a confecção de roupas e figurinos que o 

colocavam de modo mais próximo das artes plásticas. Em 2002, o designer 

apresenta uma coleção na principal semana de Moda da América Latina, a SPFW, 

e, após dois anos, realiza a última. Esta coleção seria considerada um marco na 

moda brasileira e divisora de águas em sua carreira. Depois desse evento, Nakao 

amplia as fronteiras comunicativas para outras áreas, nas quais se aproxima do 

design (mobiliário e objetos), ensino de Moda (cursos e palestras), direção de filmes, 

espetáculos e realização de exposições nacionais e internacionais.  

A grande variedade de projetos revela o caráter dinâmico do estilista que, nos 

últimos anos, em diversas entrevistas, declara que sente que sua verdadeira 

vocação é a de ser maestro32. Ser mestre, professor, passou a ser sua atividade 

central exercida atualmente, uma vez que JN acredita que não se faz um bom 

profissional sem conhecimento das técnicas. Diz ele: “saber modelar e costurar é a 

alma da Moda” (NAKAO, 2021). Esse pensamento se aproxima da reflexão de 

Gombrich quanto às descobertas dos artistas: “são eles quem nos ensinam a ver na 

natureza novas belezas de cuja existência nunca havíamos sonhado” (GOMBRICH, 

1978, p. 11). Sem o confronto com a matéria, não existe o sonho, a imaginação e a 

descoberta. 

 

                                                           
30

 Este ponto será explorado no próximo item desta pesquisa. 
31

 Semana de moda em São Paulo que, mais tarde, se transformaria em SPFW. 
32

 Assemelhando a docência à regência de uma sinfonia musical. 
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2.2 SEGUNDA PELE: UMA TÉCNICA AUTORAL 

 

A modelagem é uma das etapas do processo de construção das roupas. Esse 

procedimento constitui a parte em que se desenvolve o molde das roupas, por meio 

de duas técnicas principais, a saber, modelagem plana ou bidimensional e a 

moulage, também conhecida como modelagem tridimensional ou draping33. 

A modelagem plana consiste em interpretar o desenho da roupa e 

desenvolver diagramas – moldes – no papel. Esse é o processo de criação de 

roupas mais conhecido e utilizado nas escolas e cursos de moda, pela rapidez e 

adequação ao mercado. Os modelos são feitos com uso de papel, lápis, fita métrica, 

réguas e fórmulas matemáticas. No Brasil, em meados dos anos 1990, esse 

processo sofreu grandes transformações, pois surgiram os primeiros programas de 

computador capazes de desenvolver modelos em escala em um tempo reduzido e 

com maior precisão. Sendo assim, esse processo deixa de ser exclusivamente 

manual. 

Ademais, a técnica denominada moulage remonta à antiguidade clássica, 

quando os gregos manuseavam os tecidos para criar volumetria, mas apenas foi 

reconhecida como tal no século XX, na França, com a estilista Madeleine Vionet 

(1876-1975), que a inscreve como técnica operativa de desenvolvimento. A moulage 

se faz na manipulação do tecido diretamente no manequim, para configurar a roupa 

desejada. Nesse caso, o processo criativo demanda um tempo maior. Além disso, é 

recomendado realizar a moulage sempre em um tecido neutro de valor inferior34 com 

caimento similar ao tecido final, para possibilitar o estudo da peça. Note-se que essa 

forma de criação é um exercício que estimula a imaginação por meio de tentativas.  

Ao longo dos anos, na medida em que os processos de construção das 

roupas de JN foram se delineando, uma metodologia chamada Segunda pele ou 

Modelagem com fita (Figura 20) foi desenvolvida. Ela surgiu no âmbito de entender 

como funciona a construção de uma roupa, com a finalidade de poder se 

desvencilhar das fórmulas e convenções matemáticas. De modo intuitivo, a técnica 

faz uma engenharia reversa que tem a pele como o ponto de partida (NAKAO, 2017, 

on-line). Segundo Nakao: 

                                                           
33

 Corresponde ao termo em inglês. Literalmente, o draping é traduzido como drapeado, pois se 
realizam dobras no tecido.  
34

 Geralmente se utiliza o tecido algodão cru em diferentes gramaturas, pois seu valor de mercado é 
menor. 
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Não é mais um projeto ou modelagem plana que tenta vestir uma forma, 
mas uma forma que se transforma em projeto, em uma modelagem plana, 
do decalque do corpo para o mapa das possibilidades de vestir. A partir 
desse mapa, podemos desenhar um novo mundo (NAKAO, 2017, on-line).

  

 

Sendo assim, o método combina elementos que recordam as duas técnicas já 

conhecidas, a saber, modelagem plana e moulage. 

O primeiro passo do procedimento consiste no decalque do corpo ou 

manequim com uso de fita crepe. Feita a marcação, a fita é inteiramente removida e 

colada no papel craft ou cartolina35, projetando o que se aproxima da tradicional 

modelagem plana. A partir desse molde-mapa, é que são desenvolvidos os 

desdobramentos para a roupa desejada.  

Essa técnica necessita um novo decalque a cada corpo, pois estes se 

distinguem uns dos outros quanto a suas dimensões e proporções. Quando 

descobertos os problemas de um determinado modelo e desde que tenha sido 

decidido um público-alvo, pode-se corrigir e fazer a graduação dos tamanhos para 

produções industriais. A finalidade, aqui, é alcançar a máxima precisão da forma-

roupa. Desse modo, a Segunda pele parte do princípio da mobilidade. Segundo 

Souza (1987, p. 44),  

 
o bom corte data de dois séculos apenas, e só de lá para cá foi possível 
resolver problemas como a junção da manga na cava — um dos mais sérios 
da manufatura das roupas — através de um corte que libertasse os 
membros superiores, ao mesmo tempo que desse ao todo a impressão de 
bem-acabado. Esta conquista recente lançou a arte da vestimenta num 
caminho novo, pois se antigamente o costureiro podia planejar uma 
estrutura sem levar em conta a possibilidade dela ser modificada pelo gesto, 
hoje é a própria mobilidade que dita o desenho dos trajes. 
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 Esses dois tipos de papel se mostram ideias para a técnica, pois são estruturados e, ao mesmo 
tempo, maleáveis para o manuseio e eventuais dobraduras. 
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Figura 20 – Jum Nakao e a técnica da Segunda pele no projeto Pílulas, 2021. 

 

Fonte: <https://atendimento1618359878.kpages.online/pilulas> Acesso em 26 Jun. 2022. 

 

A metodologia de Nakao subverte a ordem do projeto. Quando praticada, é 

capaz de modelar a criação, ampliando a imaginação. Seu processo criativo é uma 

poética inventiva do experimentar, no qual vigora a curiosidade – aquela que move 

os artistas – como alimento para a sede de alcançar novas formas. Para os artistas, 

a criatividade e “a curiosidade torn[aram]-se uma paixão fatal, irresistível!” 

(BAUDELAIRE, 1993, p. 16). A conexão diária com o embate da matéria fez com 

que JN pudesse – através de experimentações – desenvolver uma técnica única e 

autoral. 

 

2.3 A COSTURA DO INVISÍVEL 

 

No início de 2004, a apresentação da coleção Módulos de JN no SPFW 

marcou o encerramento de um processo criativo das roupas que seriam 

comercializadas pela marca. Iniciava-se no ateliê, dessa maneira, um novo ciclo de 

pesquisa e renovação estética como tema da temporada de verão36. Sendo a marca 

uma estrutura pequena, sentia-se sufocada pela indústria capitalista e pelo prazo 

                                                           
36

 Seria apresentada uma coleção de roupas como temporada de verão 2005 RTW. Essa 
nomenclatura segue o calendário oficial de moda, organizado em duas estações, primavera/verão e 
outono/inverno. 
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exíguo, visto que o intervalo dos desfiles, em média, é de apenas seis meses. Ao 

mesmo tempo, o estilista buscava inspiração nas mais distintas fontes37. JN estava 

disposto a encontrar sua verdadeira vocação criativa, buscar existir dentro de sua 

própria essência (NAKAO, 2005, 1min38s, destaque nosso). 

Não bastando permanecer no mundo hermético da Moda (NAKAO, 2005, p. 

11), JN, junto aos demais funcionários do ateliê, decidiu apresentar o caos que 

estava instalado, como uma referência ao próprio sistema da Moda. O resultado foi 

produzir um desejo em forma de metáfora: roupas de papel. 

No dia 17 de junho de 2004, foram apresentados 15 looks elaborados com 

técnicas anteriormente desconhecidas. Um exercício experimental se lançava: 

trocavam-se as costureiras por uma equipe de projetos especiais (NAKAO, 2005, 

8min35s)38 (Figura 21), que remontam à memória e meticulosidade dos processos 

produtivos da Haute Couture. 

 

Figura 21 – “Repetir repetir – até ficar diferente” Manoel de Barros. Criação de tramas no papel, A 
costura do invisível, 2004. 

 

Fonte: Escaneamento de página do livro A costura do invisível, 2005, p. 63. 

 

Tendo-se em vista que a produção de um desfile de moda é um trabalho 

denso e exige sintonia entre os membros, foi feita uma divisão por setores que, por 

                                                           
37

 O sufocamento de JN se dava quanto à incompatibilidade de seus sonhos com os novos preços do 
mercado, vindos com a concorrência chinesa. Nos anos de 2003 para 2004, novos acordos 
comerciais foram estabelecidos pelos Estados Unidos com relação às importações para a China. 
Dessa maneira, as potências ascenderam o sentido da Globalização. 
38

 Termo utilizado por JN para representar a equipe que iria manusear os papéis. 
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causalidade, auxiliam a leitura dos mapas da obra. Sobre os processos coletivos, 

Cecília Almeida Salles salienta que podem gerar desdobramentos positivos e 

negativos, isto é, “[...] por um lado, impulsionador e estimulante, gerando reflexões 

conjuntas e consequentemente uma potencialização de propostas. Mas que, por 

outro, gera dificuldades no entrelaçamento de individualidades” (SALLES, 2013, 

p.58).  

As mais de 700 horas de elaboração revelam uma potência do trabalho em 

equipe que foi composto por setores, sendo que cada área teria um responsável 

principal. Lelê Nakao assumiu a direção executiva; Kiko Araújo, a criação de 

conceito e direção; Paulo Beto, a criação musical; Silvana Marcondes encabeçou o 

setor de desenvolvimentos especiais; Julio Dojcsar, o de cenografia e Carlos 

Moraes, o de light design. Os líderes e os demais assistentes se mantiveram os 

mesmos do início ao fim da coleção, revelando uma forte interação entre os 

membros e o modo como se tornaram parte do próprio processo de reflexão 

(NAKAO, 2005, 9min48s). Os domínios técnicos individuais de cada integrante se 

complementam e manifestam uma somatória de excelências na execução, 

possibilitando a distinção da obra. 

A costura do invisível foi o nome escolhido para a coleção que daria forma à 

uma Moda conceitual. Haja vista sua materialidade – de uso impraticável –, trata-se 

de uma obra que se faz através da metáfora e do experimento, pois o conceito é 

mais importante, isto é, afasta a coleção do mercado pelo seu não consumo. 

Conforme o artista americano Sol LeWitt, “a ideia se torna uma máquina que faz a 

arte” (LEWITT apud ARCHER, 2001, p.56), ou seja, o significado da obra é a força 

motriz de sua existência. JN evidencia que foi necessário criar uma ordem dos 

processos para que o projeto de coleção se concretizasse e que o resultado deveria 

gerar um encantamento instantâneo. Para preencher o lugar que antes habitava o 

vazio e ampliar a sensação de um universo surreal, a silhueta do século XIX foi 

escolhida39.  

A leitura e aproximação dessa coleção podem ser recuperadas através da 

memória e do mapeamento do processo criativo, realizado pelo estilista no formato 

de livro e filme. A obra A costura do invisível foi publicada em 2005, pelas editoras 

Senac Nacional e Senac São Paulo, viabilizando – ao ver do criador –, “a cultura e a 

                                                           
39

 Esse ponto será explorado no subitem 2.3.1. Papel: formas e silhuetas. 
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educação como salvação” (NAKAO, 2005, p. 14). Nessas duas publicações, 

observa-se o sentimento de fragilidade que circunda tanto os processos artesanais 

de produção das peças – pela falta de interesse do mercado em reproduzir o 

conhecimento de técnicas autorais – quanto a insegurança na temática, que poderia 

não ser compreendida pelo público. No que tange aos processos artesanais da 

roupa, quais são os valores que se cultivam na contemporaneidade?  

As roupas de papel delineiam uma maturidade na carreira do estilista, pois 

questionam sobre o seu próprio papel – a própria inserção – na indústria da moda. 

Como um termômetro, Nakao tem sensibilidade de comunicar as questões 

emergentes ao rever conceitos e propósitos. O estilista deseja “reaprender a se 

surpreender com o mundo, a se perder pelos mapas antigos que confinam e 

encontrar novos sentidos” (NAKAO, 2005, p. 11).  

No sentido de que as indústrias das roupas caminham para a homogeinização 

em escala de algo que é relativo e intrínseco ao Ser e seu espírito, nas produções 

de marcas com menores estruturas de produção, é possível desenvolver roupas 

com “mais” identidade, pois as individualidades do público a que se dirigem 

prevalecem. A peça de roupa sobre a qual Nakao versa na coleção A costura do 

invisível valoriza a si mesma, pois se atrela ao que é conectado diretamenteo ao 

espírito. Conforme Souza (1987, p. 106, destaque da autora), a individualidade do 

Ser se distingue não só através do vestuário, “mas [pel]a maneira de usá-lo, de fazê-

lo concordar com o seu corpo e a sua alma, de imprimir o movimento à sua estrutura 

total”. 

Decidido a colocar projeções no invisível, a pausa dos desfiles na carreira de 

JN – a partir dessa apresentação – representa o resultado da crise ideológica e 

financeira que tangenciava o seu momento. Com a finalidade de compreender 

melhor o objeto de estudo, se propõe uma análise dividida em quatro partes: Papel: 

formas e silhuetas; A estética Playmobil; Cenografia: uma atmosfera sonora e visual; 

A fonte dos desejos. 

 

2.4 PAPEL: FORMAS E SILHUETAS 

 

Para muitos artistas, a obra de arte nasce a partir de uma ideia e do papel. Na 

própria vida do Ser humano, não se vive sem esse objeto, seja no cotidiano ou na 
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metáfora: “qual é o papel? Qual é a função?” Conjugado à essência da Moda em 

produzir novas estéticas que situam a contemporaneidade, como isso seria figurado 

na obra de JN? 

Como uma ideia bruta, a materialidade do papel daria forma à coleção. Para o 

criador, ele é 

 
lugar do esboço, das anotações e parte do processo criativo, matéria frágil, 
transitória e sensível à ação do tempo. Uma obra branca, inacabada, vazia, 
apta a ser impregnada de significados, de poesia, da leveza necessária 
para a obra fluir (NAKAO, 2005, p. 12). 
 

Este suporte inusitado representa um convite à reinvenção. 

Para a materialização das roupas e do cenário, foram utilizados quase uma 

tonelada de papel, entre o vegetal40 para as roupas – pela transparência e 

delicadeza –, e o vergê41 - pela resistência – para a cenografia42. Esses materiais 

foram selecionados na empresa ArjoWiggins. Quanto à cor, para auxiliar a criação 

do universo sublime e valorizar as formas, foi escolhido permanecer no branco do 

vergê e na transparência do vegetal, que, se disposto em camadas, tem o efeito de 

configurar um fundo branco. 

Quanto às técnicas aplicadas, para atingir um alto nível de qualidade e 

conseguir gerar dúvida, um processo muito sofisticado foi elaborado. Para obter 

texturas, o ateliê desenvolveu motivos de gravuras e buscou a tradicional empresa 

do Rio Grande do Sul Balsemão para a gravação das placas e impressão dos 

relevos. Para as rendas e recortes, recorreram à Universal, com uso de tecnologia à 

laser e, em conjunto, realizaram cortes manuais com tesouras e estiletes (NAKAO, 

2005, p. 14). Com muitas dificuldades e após diversos testes, foram realizadas 

costuras e colagens, estas através do uso de fitas e colas específicas. Assim como 

existem diversos tipos de costuras, cada tipo de colagem foi desenvolvido e, junto a 

isso, foi realizado um manual de procedimentos – um mapa – de livre acesso por 

todos do ateliê (NAKAO, 2005. 8min21s, destaque nosso). 

                                                           
40

 Composto por fibras de celulose rodeadas de bolsas de ar. Auxilia no decalque nos projetos de 
arquitetura e de desenho, por exemplo, por causa da sua transparência, a qual depende da incidência 
de luz. Até o ano de 1900, os papéis eram compostos majoritariamente de fibras de algodão 
(FERREIRA & NUNES, s. d.), ou seja, no século XIX, o papel era composto da mesma matéria-prima 
que algumas peças de roupas. 
41

 Mais duro e grosso que o sulfite, porém mais macio e fino que a cartolina. É fosco, com trama 
formada por pequenos sulcos, o que configura uma textura levemente rugosa. Disponível em: 
<https://catalogoda2015.wixsite.com/catalogomateriais/papel-
verge#:~:text=PAPEL%20VERGE%20%C3%A9%20um%20tipo,branca%20como%20em%20outras%
20cores> Acesso em: 22 mai. 2022. 
42

 Esse assunto será explorado no item 2.3.3. desta pesquisa. 



57 
 

 

Figura 22 – Procedimentos manuais de confecção das roupas realizados pela equipe de 
desenvolvimento, A costura do invisível, 2004. 

 

Fonte: Escaneamento de página do livro A costura do invisível, 2005, p. 61. 

 

Apesar da visão ocidental sobre as formas, a memória do Oriente surge nas 

modelagens mais complexas e recorda o origami na manipulação do papel, a fim de 

descobrir soluções e configurar novos formatos (Figura 23). Essa arte tradicional 

japonesa consiste em fazer dobraduras no papel para criar formas de seres ou 

objetos, assimilando-se a pequenas esculturas. Geralmente, um diagrama é o guia 

de como realizar as dobras para se alcançar o formato desejado. 
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Figura 23 – Processo criativo da coleção A costura do invisível, 2004. Foto de Alê Perroca. 

 

Fonte: Captura de tela, DVD A costura do invisível. 

 

No que tange às formas e silhuetas, coube ao estilista escolher como seriam 

e quais conceitos poderiam expressar da melhor maneira o caos que havia se 

instalado em seu pensamento. Nas palavras de JN, o objetivo era “apresentar o 

caos e não buscar ordená-lo” (NAKAO, 2005, 3min38s). O pensamento inicial era 

que o desejo deveria imperar. “Como se elas durassem para sempre”, as roupas 

deveriam possuir uma aparência que despertasse o interesse do público. Para criar 

esse encantamento, foi escolhida a silhueta do século XIX, pois esse foi um 

momento de significantes transformações no vestuário feminino. Segundo Gilda de 

Mello e Souza, nesse contexto, “os desejos de prestígio se avolumam e crescem as 

necessidades de distinção e de liderança” (SOUZA, 1987, p. 25), de forma que a 

roupa traz à vista as mudanças do comportamento. As roupas desse período 

projetam formas exageradas no corpo feminino com variação de volumes que 

favorecem o simulacro. Faz parte dessa estética o uso do espartilho, a crinolina, 

golas altas, mangas bufantes, ornamentação através de babados, rendas e 

brocados. 

Por questões metodológicas, imaginando-se os lugares em que o estilista 

pode ter buscado inspiração, foi realizado um exercício de aproximação das formas 

da coleção com peças de arte originais do período, sejam elas pinturas, objetos e 

roupas. As consultas são possíveis, pois muitos acervos estão disponibilizados nas 

plataformas digitais. 
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Nos primeiros exemplos (Figuras 24 e 25, 26 e 27), questões importantes do 

corpo e do comportamento feminino no século XIX são debatidas. Exteriorizar as 

estruturas do espartilho e da crinolina é recordar o aprisionamento do corpo exigido 

pela postura, mas também da habilidade necessária de movimentação. 

O espartilho remonta ao que é interno e íntimo. No século XIX, foi utilizado 

como roupa de baixo e, na leitura contemporânea, sua própria estrutura é a proposta 

estética. Evidenciado ao centro da obra de Toulouse-Lautrec, o exemplar 

entreaberto mostra a dificuldade da mulher em fechá-lo. Vestir-se, nesse contexto, 

não era uma operação simples. Tanto o espartilho quanto a crinolina exigem o 

auxílio de outras pessoas, o que não se concretiza na pintura, pois a figura 

masculina apenas assiste a distância. 

No look #4, a crinolina surge na metáfora da gaiola. Colocada a configuração 

da obra, trata-se de uma roupa que existe em distância. 

 
E se a roupa cobre, conscienciosamente, o corpo da mulher, nem por isso 
deixa de acentuar-lhe as características sexuais, aumentando-lhe os 
quadris [...] pela crinolina, contraindo-lhe a cintura para melhor acentuar-lhe 
a pequenez através do contraste das mangas excessivas (SOUZA, 1987, p. 
93). 
 

Em uma visão mais ampla, pode-se dizer que a silhueta do século XIX constitui-se 

das formas internas exteriorizadas através dos tecidos. 
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Figura 24 – Jum Nakao, look #9 (det.), A costura do invisível, 2004. Foto de Fernando Louza. 

Figura 25 – Henri de Toulouse-Lautrec (1864 - 1901), Conquête de passage (Conquista de passagem 
ou Mulher colocando seu espartilho), papel, pano, materiais colados uns sobre os outros, pintura a 

óleo, giz, 1896, 105,5 cm x 67,5 cm. Acervo Musée des Augustins, Toulouse, França. 

 

   

Fonte: <https://www.jumnakao.com.br/portfolios/a-costura-do-invisivel/> Acesso em: 06. Jun. 2022. 
Fonte: <https://www.augustins.org/en/search-notice/detail/ro-618-conquete-03e77> Acesso em: 06. 
Jun. 2022. 
 
 
Figura 26 – Autoria desconhecida. Aro (crinolina), 1856-1858, metal e algodão. Origem Catalunha. 

Museu del Disseny de Barcelona, Espanha. 

Figura 27 – Jum Nakao, look #4, A costura do invisível, 2004. Foto de Sandra Bordin. 

 

   

Fonte: 
<https://cataleg.museudeldisseny.cat/fitxa/mtib/H611202/?lang=en&resultsetnav=629d411e1904a> 
Acesso em: 05. Jun. 2022. 
Fonte: <https://www.jumnakao.com.br/portfolios/a-costura-do-invisivel/> Acesso em: 05. Jun. 2022. 
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É provável que, entre as pesquisas realizadas pelo estilista, estejam 

influências diretas de roupas como peças similares à capa da Maison Worth, 

inspirada, por sua vez, em um exemplar espanhol masculino do século XVI (Figuras 

28 e 29). Os brocados na roupa da Maison Worth guardam a memória da técnica de 

filigrana de ourivesaria e a roupa Nakao, da filigrana de papel (OLIVEIRA, 2014). 

Outra ponte são as mangas bufantes (Figuras 30 e 31). A partir do estudo de uma 

estrutura disponível na coleção do Museu de Design de Barcelona, nota-se que a 

elevação dos volumes é realizada com auxílio de um preenchimento interno. Esse 

suporte era utilizado sob o tecido, para conferir imponência ao corpo. 

Na figura 32, os padrões de relevos e os plissados dos xales e saias remetem 

às dobraduras e do leque de marfim (Figura 33), acessório funcional que foi muito 

utilizado como símbolo de luxo e elegância no período, mas também como artificio 

de sedução evidenciando olhos e colo. Ademais, os avanços técnicos nas indústrias 

do século XIX possibilitavam que bordados excessivos fossem realizados nos 

tecidos. 

 
Figura 28 – Maison Worth, Manto, 1888. Veludo de caqui; seda listrada laranja e amarela; trança 
metálica dourada; miçangas; brilhantes; borlas de contas; renda feita à máquina creme. Acervo 
Museu da Cidade de, Nova York, Estados Unidos. 

Figura 29 – Jum Nakao, look #5, A costura do invisível, 2004. Foto de Fernando Louza. 

   

Fonte: 
<https://collections.mcny.org/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MNYO28_4&VP3=CMS3&VF=MNYO28_4> 
Acesso em: 05. Jun. 2022. 
Fonte: https://www.jumnakao.com.br/portfolios/a-costura-do-invisivel/ Acesso em: 05. Jun. 2022. 
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Figura 30 – Autoria desconhecida. Preenchimento de manga, c. 1835, tafetá de algodão recheado 
com flocos de algodão. Origem europeia. Museu del Disseny de Barcelona, Espanha. 

Figura 31 – Jum Nakao, look #10 (det.), A costura do invisível, 2004. Foto de Fernando Louza. 

 

 

Fonte: 
<https://cataleg.museudeldisseny.cat/fitxa/mtib/H534627/?lang=en&resultsetnav=629d40e4471f1> 
Acesso em: 05 Jun. 2022. 
Fonte: <https://www.jumnakao.com.br/portfolios/a-costura-do-invisivel/> Acesso em: 05 Jun. 2022. 
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Figura 32 – Jum Nakao, look #10 (det.), A costura do invisível, 2004. Foto de Sandra Bordin. 

Figura 33 – Brisé fan (leque), 1840’s, marfim, 15,24 cm fechado. Origem possivelmente alemã. 

Coleção Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, Estados Unidos. 

 

 

 

 

Fonte: <https://www.jumnakao.com.br/portfolios/a-costura-do-invisivel/> Acesso em: 05 Jun. 2022. 
Fonte: <https://artsandculture.google.com/asset/bris%C3%A9-fan/hgH9KvJFUVi8MQ?hl=pt> Acesso 
em: 20 Jun. 2022. 
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Na lembrança do conto de fadas, A costura do invisível revive a memória das 

bonecas de papel de revistas de moda popularizadas no século XIX. Oferecidas 

como brindes, publicações como da revista Le Bon Ton eram procuradas por 

mulheres como um dispositivo de difusão da informação de moda e inspiração para 

a vida real (Figura 34). Um processo semelhante ao desse experimento das 

silhuetas e dos caimentos nos ateliês, parte do desenvolvimento a partir de 

manequins em escala reduzida. Como um ensaio, esse procedimento evita o 

desperdício de matéria-prima sem prejudicar a visualização da forma total. 

 

Figura 34 – Le Bon Ton, Journal des Modes. Paper dolls, 1839-1841, papel, impressão em placa de 
cobre e pintada à mão, 19 cm (altura da boneca). Origem fracesa. The Kyoto Costume Institute, 
Japão. 

 

Fonte: Disponível em <https://www.kci.or.jp/en/archives/digital_archives/1820s_1840s/KCI_332> 

Acesso em: 24 Jun. 2022. 

 

Observa-se que existe, no conjunto da obra de Nakao, uma dualidade das 

formas que condensam o natural ao sintético, o orgânico ao geométrico. Seriam 

estes os elementos de sua estética marcante?  

A contemporaneidade nessa obra de Nakao surge nas relações de fragilidade 

e no efêmero, na metáfora do consumo do descartável. Em resumo, note-se a 

escolha de algo aparentemente insignificante, como o papel, que, além de comum, 

tem uma menor durabilidade em relação aos tecidos. Ademais, o que antes era 

bidimensional passou a existir na tridimensionalidade pela corporeidade e pelo 



65 
 

 

movimento. O papel existe como importância na construção da própria obra, e na 

sensibilidade de criar o desejo. A Moda muda, e muito rápido. 

 

2.5 A ESTÉTICA PLAYMOBIL 

 

Para criar um universo lúdico, “como num bosque, onde não existem trilhas 

bem definidas, todos poderiam traçar seu próprio caminho, optando, a cada novo 

personagem, por uma nova direção” (NAKAO, 2005, p. 13), foi adotada a estética 

dos bonecos Playmobil (Figura 35) como elemento de projeção do público na 

coleção. O distanciamento da realidade foi enfatizado no semblante das modelos, 

com o desenvolvimento de perucas de plástico pintadas à mão e uma maquiagem 

que remetia à face dos bonecos. 

O Playmobil, criado em 1974 pelo alemão Hans Beck, é uma brincadeira com 

bonecos de 7,5 cm que possuem temáticas variadas e provocam a experiência de 

um mundo em miniatura. Feitos de plástico, os bonecos são reflexo da crise do 

petróleo de 1973, quando não se podia fabricar brinquedos com dimensões maiores. 

O Playmobil representa o poder do mercado na massificação e reprodutibilidade, 

valores que Nakao desejava dissipar do mercado da Moda. 

 

Figura 35 – Boneco Playmobil criado por Hans Beck em 1974 na Alemanha. Plástico, 7,5 cm de 

altura. 

 

 

Fonte: Disponível em <https://www.bethleiloes.com.br/peca.asp?ID=10714189> Acesso em 10 Jun. 
2022. 
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Por diversas vezes, a memória e o fator da reprodutibilidade do boneco 

aparecem na publicação bibliográfica, no formato de fotografia ou arte gráfica. Na 

figura 36, a composição de Adriana Peliano associa a silhueta dos bonecos, com as 

cirandas infantis ou engrenagens, e o próprio padrão das rendas. Segundo Deleuze 

(1997, p. 75), “[...] não basta que o objeto real, que a paisagem real evoque imagens 

semelhantes ou vizinhas, é preciso que ele se desprenda sua própria imagem 

virtual”, ou seja, que exista em conjunto. Por isso, no mapa chamado publicação 

bibliográfica, o uso repetido da imagem auxilia a criação e fixação da memória, 

assim como desse imaginário.  

 
Figura 36 – Rendas Playmobil. Colagem de Adriana Peliano sobre fotograma de Eliana Bordin 
e trabalho de Jum Nakao. Páginas do livro A costura do invisível, 2005, pp. 30-31. 

 

 

Fonte: Disponível em <https://adrianapeliano.blogspot.com/2009/01/design-grfico-parte-
1.html>Acesso em 03 Jun. 2022 

 

É no atributo do contraste que JN descobriu estar o elemento potencial de sua 

produção artística. A peça única versus o serial. De um lado, a estética rica, 

detalhista e artesanal nas roupas; do outro, o multiplicado, contemporâneo e 

industrial dos bonecos, que se tornam capazes de romper as referências temporais 

(NAKAO, 2005, p. 13). 

Nesse sentido, a peruca rígida e destacável remete às armaduras e 

capacetes, enquanto as roupas de papel trazem a referência de delicadas bonecas 

do universo infantil. Em conjunto, a maquiagem gráfica realizada por Fernando 
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Andrade também ressalta o contraste do preto com o branco: boca e sobrancelha 

preenchidas de preto, pele pálida e os cílios em branco, que configuram um olhar 

distante, como o de fadas (Figuras 37 e 38). Segundo Nakao, esses elementos 

manteriam a atenção do público na coleção como um todo, e não em uma peça 

específica; não à identidade, mas ao conceito (NAKAO, 2005, 13min17s). 

 

Figura 37 – Proposta de estética Playmobil (frente), A costura do invisível, 2004. 

Figura 38 – Proposta de estética Playmobil (verso), A costura do invisível, 2004. 

 

    

Fonte: Reprodução fotográfica livro A costura do invisível, 2005, pp. 113-104. 

  

Por baixo das roupas de papel, foram utilizados bodies pretos, assimilando 

uma maquiagem corporal neutra. Esse fundo ressalta as formas das roupas, ao 

passo que oculta a ideia de identidade única. As modelos foram direcionadas a 

transitar na passarela com andar flutuante e olhar vago, robotizado tanto pela 

ausência do sorriso que originalmente estampa a face dos bonecos quanto pela falta 

de intervenção pessoal. 

 

2.6 CENOGRAFIA: UMA ATMOSFERA SONORA E VISUAL 

 

Qual é a importância da música e da luminosidade para os desfiles de Moda? 

Como isso influencia no desfile de papel? Assim como “a vestimenta, além de servir 

à composição, pode auxiliar a criação da atmosfera” (SOUZA, 1987, p. 39), a 

cenografia, a música e o efeito luminoso são capazes de direcionar a leitura da obra. 
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No contexto em que a coleção se insere, foi imaginado que a trilha sonora e o show 

de luzes poderiam costurar uma experiência imersiva para o observador. 

Para JN, “a música consegue conduzir o olhar” (NAKAO, vídeo, 15min30s). O 

estilista possui forte conexão com a música e, por esse motivo, a criação da trilha 

sonora foi do músico Paulo Beto, grande amigo e espécie de consultor pessoal. O 

estilista sempre recorre à “PB” – como se refere a ele –, em busca de conseguir 

ajuda para exteriorizar sons que expressem da melhor maneira as sensações que 

deseja (DE PAULA, 2013, on-line). Para A costura do invisível, foi decidido realizar 

uma releitura das Bachianas Brasileiras Nº 5 de Heitor Villa-Lobos (1887-1959) – a 

composição de música clássica brasileira mais famosa do mundo – mesclada ao 

tango argentino. 

O início da apresentação é marcado por um ruído semelhante aos rádios 

antigos, como se uma sintonização com o ambiente estivesse sendo estabelecida. 

Em seguida, com a entrada das modelos na passarela, surgem os primeiros sons de 

percussão eletrônica, timbres de xilofone e/ou marimba associados ao piano43, 

compondo um ritmo dramático e desconstruído. No que tange à luminosidade, o 

desfile tem início no escuro, assimilando o nascimento de uma ideia. Em seguida, 

são introduzidos pontos de luz negra com tons de rosa nos objetos em cena, que se 

assimilam a lapsos de criatividade, como uma iluminação criativa prestes a brotar. 

Com a entrada do primeiro look, a ideia acende e se projeta uma luz branca por 

cima das modelos que entram na passarela uma a uma, enfatizando a leitura da 

roupa como objeto único e isolado a ser apreciado. 

O desfile discorre em poucos minutos e, próximo do final da apresentação – 

anunciada pela entrada de todas as modelos –, um ruído semelhante a algo de 

origem externa – “extraterreste” – surge ao fundo. A todo o momento, uma sensação 

de teletransporte circunda e se enfatiza; seria aquela vivência de fato uma 

realidade? Ou seria fantasia? Um momento de pausa se instala e do silêncio, ruídos 

desenfreados, o agito da plateia e luzes cintilando como raios se costuram. A obra 

como um todo pede atenção. Confirme Salles, “está inserido em todo processo 

criativo o desejo de ser lido, escutado, visto ou assistido” (SALLES, 2013, p. 54). O 

clímax sonoro da apresentação – alcançado a partir do estrondo – rasga a própria 

                                                           
43

 Dados levantados com auxílio de um profissional sonoplasta. 
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música e cria uma sensação de desprendimento que toma conta do espaço, isto é, 

simboliza a divisão entre a existência e inexistência enfatizada pela performance44. 

Com o rito de passagem do estilista – acompanhado de Lelê Nakao – na 

passarela, um som no estilo rock cantado cria “uma sensação de desconexão”, 

indicando o fim da apresentação e da manipulação daquela realidade (NAKAO, 

2005, 17min13s): uma divisão temporal e filosófica havia sido lançada. 

Por ter sido uma apresentação única, é de suma importância a linguagem 

visual e sonora feita no documentário, um registro que permite que o espectador 

virtual tenha a possibilidade de assistir repetidas vezes45. Através da figura 39, 

observa-se que existe uma conexão entre todo o processo criativo de JN, com uma 

linguagem que remete aos televisores e suas inúmeras janelas. A utilização das 

mídias e softwares digitais do computador potencializa os efeitos desejados e 

remete ao passado tecnológico do início de carreira. 

Evidencia-se, na obra de JN, que existe uma somatória de influências vinda 

das artes visuais como, por exemplo, a memória do grupo Fluxus e, principalmente, 

do sul coreano, Nam June Paik (1932-2006), com obras de vídeo art que convidam a 

participação do espectador ao estimularem os sentidos do corpo. Good morning Mr. 

Orwell (THE ALLEN GINSBERG PROJECT, 1984, on-line) é uma assimilação direta 

da obra em movimento46. Essa constitui a primeira instalação do artista realizada via 

satélite, que consistia na montagem e transmissão, ao vivo, de imagens televisivas 

previamente gravadas através de mecanismos computacionais. A obra de Paik 

mostra que esses mecanismos possibilitam a interatividade; uma resposta ao livro 

1984, de George Orwell, que previa, neste ano, uma sociedade controlada pela 

tecnologia. Nakao alude à Moda nos sentidos mais diversos. 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Essa questão será discutida no capítulo 3. 
45

 Ainda que diversos elementos se aproximem da realidade vivida, nunca podem substituir o evento 
em si. 
46

 Conceito do filósofo Umberto Eco que consiste na “possibilidade de uma multiplicidade de 
intervenções pessoais [...] o autor oferece, em suma, ao fruidor uma obra a acabar” (ECO, 1971, p. 
62, destaque do autor). 
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Figura 39 – Paulo Beto no processo de criação musical para o desfile A costura do invisível, 2004.   

 

Fonte: Captura de tela, DVD A costura do invisível. 

 

O projeto inicial de cenografia envolvia um universo surreal de plantas, 

animais e objetos misturados, que trariam confusão ao observador, pois as roupas 

não continham relação direta com eles. Sendo impossibilitado de realizar essa 

proposta47, Julio Dojcsar – encarregado da cenografia –, sugeriu a criação de 

anêmonas, o que não excluía por completo o universo dos animais, apenas 

recortava para um ambiente de fundo do mar (NAKAO, 2005, 14min07s) e como 

metáfora do processo de adentrar as profundezas do desconhecido. 

As estruturas modulares de papel vergê foram feitas de modo manual, com o 

auxílio de um suporte em formato de cones (Figuras 40 e 41), e recordam o formato 

cilíndrico da estrutura recorrente do século XIX, a crinolina (Figura 42). Após a 

realização de algumas experiências, foi descoberto um efeito luminoso, com a 

incidência de luz negra por dentro da estrutura, que poderia emanar luminescência e 

enfatizar a criação de um imaginário único ao invocar vivacidade às anêmonas 

(NAKAO, 2005, 14min47s) (Figura 43). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47

 Imagina-se que isso tenha se dado por questões de tempo. Essa hipótese foi levantada a partir de 
fala do estilista no documentário A costura do invisível (2005), no qual ele afirma: “faltavam poucas 
semanas até a apresentação na SPFW” (NAKAO, 2005, 2min35s). 
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Figuras 40 e 41 – Processo de criação das anêmonas para o desfile A costura do invisível, 2004.   

 

 

Fonte: Captura de tela, DVD A costura do invisível. 

 
Figura 42 – Autoria desconhecida. Crinolina (vista deitada), c. 1860, algodão branco com dezenove 
aros de aço, 105 cm (diâmetro da esquerda para a direita) x 98 cm (da frente para trás) x 318 cm 
(circunferência da bainha). Origem desconhecida. The Kyoto Costume Institute, Japão. 

 

 
Fonte: Disponível em <https://www.kci.or.jp/en/archives/digital_archives/1850s_1860s/KCI_090> 
Acesso em: 24 Jul. 2022. 
 
Figura 43 – Anêmonas, cenário do desfile A costura do invisível, 2004.   

 

 

Fonte: Captura de tela, DVD A costura do invisível. 
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2.7 A FONTE DOS DESEJOS 

 

Geralmente, o encerramento das apresentações de moda dá início a um 

período de produção das roupas para as coleções vendidas nas lojas. No objeto em 

questão, isso não se sucedeu. A costura do invisível foi a última apresentação do 

ateliê de JN em semanas de moda. 

No documentário A Costura do invisível, a cena da última parte apresenta a 

transição do caos estabelecido ao final do desfile para um clarão: o branco e o vazio 

se mesclam com o som de água nascente ao fundo. A fonte dos desejos (Figuras 44 

e 45) foi uma instalação que surgiu do convite para uma exposição coletiva sobre 

Arte e Mercado na Galeria Vermelho, em São Paulo, representando a transposição 

das ideias da coleção em forma de escultura. 

 

Figura 44 – Jum Nakao, Fonte dos desejos, 2004. Instalação na Galeria Vermelho. 

Figura 45 – Jum Nakao, Fonte dos desejos, 2004. Instalação na Galeria Vermelho. Fragmento da 
página do livro A costura do invisível, 2005, pp. 186-187. 

 

 

Fonte: Captura de tela, DVD A costura do invisível. 
Fonte: Reprodução fotográfica. 

 

A fonte segue o estilo neoclássico e foi pintada com tinta plástica branca, 

símbolo da reprodução em série. Segundo JN, foi gerado um “código de 

contemporaneidade”. Ao lado da peça, encontrava-se uma urna acrílica – como as 

de concursos –, com uma dinâmica; uma costura entre a obra e o espectador. Um 

manual fornecia as diretrizes e conduzia o público a escrever um desejo com uma 

caneta do tipo bico de pena contendo tinta branca e depositá-lo na urna, na mesma 

na medida em que se lançasse uma moeda na fonte. A promessa de realização do 
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desejo em até 90 dias concluía a atividade, pois – até então – seria publicado 

posteriormente um painel em patchwork com a realização dos desejos, configurando 

uma nova obra (NAKAO, 2005, pp. 17-18).  

O objeto da fonte representa a metáfora da nascente das ideias e uma nova 

etapa que emergia na carreira artística de JN que, desde então, não se viu mais 

produzindo apenas roupas. 

Na história da arte, a metáfora da fonte é antiga. Ela está relacionada às 

novas conquistas e, principalmente, às rupturas, a exemplo de Marcel Duchamp, 

com a obra Fonte (1917) (Figura 46). Trata-se de um mictório real que havia sido 

exposto como objeto de arte e, portanto, de desejo. Tanto para Duchamp quanto 

para Nakao, o que importa é a ideia e não o objeto em si, de forma a projetar um 

ponto de conexão entre criador, obra e espectador. Na revisão de Michael Archer 

sobre arte contemporânea, observa-se que a arte possui características influentes 

sobre o público. “A arte é um encontro contínuo e reflexivo com o mundo em que a 

obra de arte, longe de ser o ponto final desse processo, age como iniciador e ponto 

central da subsequente investigação do significado” (ARCHER, 2001, p. 236), ou 

seja, uma nascente que provoca senso de inquietação. 

Figura 46 – Marcel Duchamp (1887-1968), Fonte, ready-made,1917-1964. Porcelana, 23,5cm x 18cm 

x 60 cm (altura). Acervo La Galleria Nazionale, Roma, Itália. 

 

  

 

Fonte: Disponível em <https://artsandculture.google.com/asset/fountain-marcel-

duchamp/1QGek4Lw6B5sBQ> Acesso em 05 Jun. 2022. 

 

Assim como no ready-made de Duchamp, que logo desapareceu após sua 

primeira exposição – tendo sido reproduzido pelo artista diversas vezes –, a 
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efemeridade atingiu a obra de Nakao. Por ter sido exposta a céu aberto, foi 

comunicado ao estilista que A fonte dos desejos havia se desfeito quase por 

completo. Apesar de o objetivo inicial não ter sido esse, a ideia da destruição e da 

brevidade foi incorporada à obra. Posteriormente, foi apresentada na galeria uma 

videoinstalação com a obra intacta ao lado da escultura destruída, mantendo a 

dinâmica dos desejos e produzindo dois índices de realidade: passado e presente. 

Isso se aproxima do conceito de obra aberta de Umberto Eco, pois ecoa seu 

significado original e produz novos sentidos, uma “riqueza de aspectos e 

ressonâncias, sem jamais deixar de ser ela própria” (ECO, 1971, p. 40). Esse 

processo simboliza uma antítese do desejo em si, que pode vir a se dissolver em 

uma fração de tempo pela falta de domínio. Nesse sentido, o que se instala nessa 

obra é um significado de que a verdadeira recompensa é a participação na dinâmica 

do artista, uma memória que não se pode recriar, apenas aproximar. 
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CAPÍTULO III. O papel da Moda: costuras e rupturas 
 

O terceiro capítulo aborda como “a vestimenta é uma linguagem simbólica, 

um estratagema de que o homem sempre se serviu para tornar inteligíveis uma série 

de ideias” (SOUZA, 1987, p. 125). Pelo fato de o objeto em questão ser situado 

através de um determinado evento em que se costuram uma multiplicidade de 

formas e expressões, faz-se pertinente abordar as questões da receptividade da 

obra, principalmente por se tratar do desfile de uma coleção de roupas, que envolve 

a essência da performance e do design. 

 

3.1 O FATOR SURPRESA 

 

De modo geral, a passagem sem interrupções das modelos nos desfiles de 

moda circunscreve o rito final da apresentação e o instante decisivo para as marcas, 

no qual harmonias e disjunções das formas, cores e tecidos são enfatizadas e 

percebidas. 

O que sucedeu no encerramento do evento A costura do invisível foi o 

percurso ao invisível. Durante a passagem, foi realizado o enfileiramento das 

modelos, sucedido de uma pausa dada por elas, sem retorno ao backstage, o que 

remetia as formas ali presentes a esculturas vivas. Segundo Nakao, tratava-se de 

uma quebra dos códigos formais dos desfiles para motivar a contemplação (NAKAO, 

2005, 18min30s). Durante essa pausa, em um movimento abrupto, as peças 

deveriam, com orientação prévia, ser totalmente destruídas pelas próprias modelos 

(Figuras 47 e 48), configurando um ato de passagem entre a existência e o vazio, 

bem como a quebra de expectativa do público em ver a próxima tendência de moda. 
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Figura 47 – Jum Nakao, look #1 ao final do desfile, A costura do invisível, 2004. Foto de Fernando 

Louza. 

 

Fonte: <https://www.jumnakao.com.br/portfolios/a-costura-do-invisivel/> Acesso em: 05 Jun. 2022. 
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Figura 48 – Jum Nakao, o momento final do desfile.  A costura do invisível, 2004.  

 

Fonte: Captura de tela do filme A costura do invisível em ângulo 2. 

 

Desde o início do projeto, o ateliê foi fechado, para que tudo fosse realizado 

em sigilo, tendo em vista o suporte do papel e, principalmente, a proposta de 

apagamento material das próprias roupas; segredo que foi mantido até os instantes 

precedentes da entrada na passarela. Anteriormente, para preservar tais 

informações, durante as primeiras experimentações das roupas, apenas era 

comunicado às modelos de prova de que se tratava de modelagens e à imprensa 

que a temática circundava o século XIX. Conforme Nakao, tudo girava em torno de 

uma “desinformação necessária para manter o impacto do trabalho [...] e gerar uma 

falsa verdade” (NAKAO, 2005, 10min40s). 

Surpresa, raiva, alegria, tristeza, dor, desejo (Figura 49). Através das 

fotografias do evento, é possível observar a receptividade da obra, por meio das 

múltiplas emoções nas faces de aproximadamente mil e duzentas pessoas que 

assistiam a apresentação48. Para o observador presente no momento da execução, é 

muito provável que, somente a partir da destruição das roupas, tenha ficado 

evidente qual seria sua materialidade. Essa ação surpresa situa o efêmero – 

                                                           
48

 Em anexo, tem-se uma breve entrevista com Hussein Rimi, espectador presente na data da 

apresentação. 
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essência do próprio sistema da Moda – presente na obra e se revela, ao mesmo 

tempo, como um convite à transformação. Teria JN conseguido construir o invisível? 

 

Figura 49 – Reação do público ao final do desfile A costura do invisível, 2004. Foto por Alan Eliezer 

ou Denis Rodrigues. 

 

   

Fonte: Painel realizado a partir de captura de tela do filme A costura do invisível. 

 

No intuito de querer produzir formas, movimentos, estéticas e conceitos, o 

título da coleção surge do “transformar o nada em algo visível” (NAKAO apud 

KRONKA, 2009, p. 115, destaque do autor). JN tem como grande motivação, a força 

transformadora que as roupas têm sobre as pessoas e, sobretudo nesse objeto de 

pesquisa, mostrar como o invisível se constrói muito além do olhar. É a partir do ato 

de rasgadura que diversas projeções são situadas, como, por exemplo, a 

durabilidade das roupas e, metaforicamente, a disrupção instantânea da realidade, 

um limiar muito próximo entre existência e finitude. 

Por questões metodológicas, assimilou-se o ato de rasgar a duas 

manifestações artísticas contemporâneas que utilizam a destruição como forma de 
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construção da própria obra. A primeira trata da experiência do artista britânico 

Bansky (1974 -) no ano de 2018, em que, durante o leilão da obra O amor está no 

lixo (Figura 50) – releitura da obra original A menina e o balão (2002) –, foi incluído 

um elemento surpresa. No exato momento da venda, um mecanismo embutido na 

moldura foi acionado, para triturar a pintura. Materialmente, o efeito causado foi a 

destruição quase completa, exceto pela falha – não prevista – do sistema, que 

interrompeu o processo pela metade. A proposta de Banksy tange a mudança das 

configurações iniciais da obra, alterando a percepção de seu sentido – sua essência 

– e faz um convite ao inusitado e ao transitório. 

 

Figura 50 – Banksy (1974 -). Love is in the bin (O amor está no lixo), tinta spray e acrílica sobre tela, 
emoldurada pelo artista, mecanismo de trituração, 2018, 142x78x18 cm. Coleção particular. 

 

Fonte: Sotheby’s. Disponível em <https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/contemporary-art-
evening-auction-2/love-is-in-the-bin-2?locale=en > Acesso em: 05 Jul. 2022. 

 

A segunda referência pode ser vista nas manifestações do coletivo VHILS, 

com procedimentos idealizados e desenvolvidos pelo português Alexandre Farto 

(1987 -). A obra consiste em configurar rostos de pessoas comuns em muros e 

construções antigas a partir do uso de explosivos. Quando necessário, são 

realizados acabamentos com técnicas que empregam tintas, sprays, furadeiras e 

produtos químicos corrosivos. Em suas produções mais recentes, as paredes 

passam pelo processo de marcação e implosão das formas desejadas e, de modo 

controlado, são acionados explosivos secundários, que destroem quase por 
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completo a própria criação (Fig. 51). A apreciação e valorização de obras como 

essas se tornam possíveis mediante os registros fílmicos e fotográficos, o que as 

aproxima do conceito de performance, uma tendência que circunda o que está além 

do visível. 

A desmaterialização de obras como essas pode ser vista como uma ação 

“anti-artística”, porém, na contemporaneidade, a destruição se desvela como um 

ímpeto para a criação, e isso se condiciona como valor de reinvenção da própria 

obra. Essas questões de fragilidade – o transitório – refletidas nas manifestações de 

VHILS e na coleção de papel apontam, dessa forma, a transformação dos princípios 

essenciais das obras de arte, como a valorização do processo construtivo. 

 

Figura 51 – VHILS (1987 -). Sem título. Projeto de NFT. Construção e explosivos, Junho, 2022. 

 

Fonte: Captura de tela. <https://www.instagram.com/vhils/> Acesso em: 26 Jun. 2022. 

 

Na metodologia praticada por JN, por diversas vezes em sua carreira, ele 

recorre ao exercício de tentativa e erro para descobrir como e qual é a melhor 

solução para realizar a ideia e a forma que configura seu desejo. Note-se que é 

comum que o estilista utilize o termo “sonho” (invisível) para se referir às ideias que 

habitam seu pensamento, para as quais ele está em busca de configurar uma forma 

visível. Para ele é necessário “repetir, repetir, repetir, repetir, até ficar diferente” 

(NAKAO, 2005, p.19). Esse método de experimentação e repetição artística se 

conecta ao conceito de método de rotina de Cecília Almeida Salles (2013, p. 65), em 

que 

 
a produção da obra vai se dando por meio de uma sequência de gestos e, 
quando acompanhamos um processo, percebemos certas regularidades no 
modo do artista trabalhar. [...] São gestos, muitas vezes, envoltos em um 
clima ritualístico. 
 

JN, por sua vez, percebe que, para encontrar e incorporar novas costuras 

metodológicas à criação artística, é preciso projetar e imaginar.   

 



81 
 

 

Desnudar a nossa alma para revelar a capacidade de sermos leves, sonhar 
com indizíveis, impossíveis, inexplicáveis, indefiníveis. E associar o traço 
visível à coisa invisível, criando volumes, texturas, cores, palavras, 
desenhos, aberturas e caminhos para um novo pensamento (NAKAO, 2005, 
p.19). 
 

Dessa forma, percebe-se que o processo de repetição da execução, para 

Nakao, se aproxima do acaso e desvela a obra em si. Nesse cenário, as costuras 

são capazes de conjugar o visível com o invisível, operando no modo como se dá a 

criação no design do estilista. 

 

3.2 DESIGN E PERFORMANCE 

 

Navegando entre os códigos presentes na obra A costura do invisível, 

percebe-se a existência dos que se realizam na ordem do que é visível, assim como 

daqueles que se dão na ordem do invisível. Para isso, utilizou-se, como método, a 

linha de pensamento de JN, chamada cartografia do invisível, que navega entre o 

material e o abstrato. Nesse modo de percurso, se desvelam os conceitos e valores 

da performance e do design na coleção para JN. 

Nas palavras de Nakao, o seguinte trecho do mapa bibliográfico elucida o que 

está sendo levado em conta na ordem do design: 

 
Nessa desordem ordenada estava a obra. Poderia ser aprimorada, mas 
todo o tempo do mundo não seria suficiente. Chegávamos finalmente à 
forma que confinada um espaço, não o final, que ainda incluiria o 
observador. Este faria parte do novo cosmo, interagindo com seus 
elementos (NAKAO, 2005, p. 17). 
 

E o que seria da ordem da performance: 

 
Iniciamos o desfile normalmente – dentro dos códigos –, até quando as 
modelos se perfilaram para a última contemplação do espectador. Nesse 
momento subvertemos todas as ordens, alteramos as luzes, a trilha. Era o 
sinal para rasgar. Uma abertura para a reflexão sobre novos caminhos 
possíveis na cartografia do invisível (NAKAO, 2005, p. 17). 
 
 

Portanto, o projeto, as formas, a receptividade da obra e o gesto confluem no limiar 

do visível e do invisível, interligando os conceitos de design e performance. 

Nesse sentido, acredita-se que é possível atrelar o desfile A costura do 

invisível ao gênero artístico da performance, pois, em primeira instância, trata-se de 

uma comunicação não verbal e, posteriormente, porque o conceito supera o 

comercial. Segundo Renato Cohen (2012), a performance existe enquanto evento 
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cênico em determinado local e tempo. Por exemplo, “um quadro sendo exibido para 

uma plateia não caracteriza uma performance; alguém pintando esse quadro, ao 

vivo, já poderia caracterizá-la” (COHEN, 2012, p. 28, destaque do autor), ou seja, 

esse gênero corresponde a uma ação trazida para a arte e depende de uma 

determinada vivência. Dessa forma, limitada duplamente à existência única, tanto 

pela destruição das roupas, quanto pela perspectiva do evento performático, a 

experimentação do objeto em sua totalidade deixa de ser possível, a não ser por 

meio dos vestígios que navegam pela obra.  

Segundo Souza (1987, p. 41, destaque nosso), na Moda, “o vestido que 

escolhemos atentamente na modista ou no magasin bom marché não tem moldura 

alguma que o contenha e nós completamos com o corpo”. No caso do evento em 

questão, ao gesto performático do corpo, inclui-se o caminhar suave e a falta de 

realidade na expressividade facial das modelos. 

Nos desfiles de moda, figurino e corpo são elementos da criação. As roupas e 

os acessórios se condensam às posturas e movimentações, produzindo 

comunicabilidade e se assimilando ao gênero teatral da pantomina, em que se 

trabalha a arte da gestualidade. 

A parte da performance que envolve o rasgar se justifica pelo contexto dos 

anos de 2003 e 2004, em que, segundo Nakao, seria o momento em que a moda 

mudaria para sempre. Tangencia esse período o início de uma nova era, mais 

tecnológica, com a criação de mídias sociais para difusão de informação. Destacam-

se dois canais de comunicação: o Facebook (2004), que se tornou uma das maiores 

redes sociais, e o Youtube (2005), o maior canal de vídeos da atualidade e lugar de 

disponibilização pública de diversos vídeos do estilista, entre eles, o filme A costura 

do invisível, o que revela a contemporaneidade do uso desses meios pelo estilista 

para a difusão de seus projetos. 

O que tange o design se institui quanto ao projeto de coleção para ser 

apresentada no SPFW. Trata-se do que nasce das ideias, do invisível, e desdobra-

se nas formas, alcançando a visualidade. Nesse ponto, pode-se associar esse 

procedimento ao conceito da escola Bauhaus, fundada em 1919, na Alemanha, 

quanto à organização de metodologias do ensino e criação de objetos que visam 

melhorar o bem-estar social. Segundo a instituição, compreende-se que está na 

essência do design tudo o que configura o projeto e existe conforme sua função 

(LOURENÇO & RIBEIRO, 2012). 
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Para o designer de moda, o projeto de coleção de roupas é um tipo de 

cartografia que estabelece os conceitos e direcionamentos. Geralmente, é 

organizado no formato de caderno de artista, com a montagem de painéis que 

auxiliam a visualização da coleção, como é exemplificado a seguir, na sequência de 

imagens do ateliê de Yoji Yamamoto (Figuras 52, 53 e 54). 

 

Figuras 52, 53 e 54 – Yoji Yamamoto (1973 -) e seus assistentes durante processo criativo no ateliê, 
1989. 

 

 

 

Fonte: Captura de tela em sequência, DVD A identidade de nós mesmos. 

 

JN tem estreita relação com o design49. Nesse campo, ele desenvolveu 

diversos projetos industriais, de mobiliário e de objetos, que têm como principal 

preocupação mexer com os sentidos das pessoas, na medida em que seu desejo é 

instituir no Ser novas percepções do entorno. 

 

                                                           
49

 Consultar o anexo para os trabalhos realizados em design mobiliário e de objetos. 
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Moda e design podem e devem ser pensados além do produto. Meu foco 
não está no tipo de matéria, mas naquilo para que ela serve, pois o que 
modelamos e esculpimos não é o papel ou o tecido, e sim a percepção 
humana (KRONKA, 2009, p. 116).  
 
 

O que o estilista chama de cartografia do invisível é um tipo de projeto 

metodológico estabelecido para desenvolver seu processo criativo. As marcas 

deixadas pela obra possibilitam a leitura posterior, como, por exemplo, a bibliografia, 

o filme, manuais de procedimentos para o manuseio do papel ou a ordem de 

sequência na apresentação das roupas com o uso de fotografia (Figura 55).  

 

Figura 55 – Painel com orientação do processo de colagem. A costura do invisível (det.), 2004. Foto 
de Alê Perroca. 

 

Fonte: Captura de tela, DVD A costura do invisível. 

 

O olhar interdisciplinar na produção artística de JN se deve à crença que nada 

é estático, nem a forma e o modo como se criam as coisas. O que ele faz é entregar 

na mão do receptor algo a ser completado por si; a relação emocional que se 

estabelece. 

Em resumo, o design e a performance são colocados como elementos 

centrais de um grandioso espetáculo em que confluem roupas, corpo, objetos em 

cena, personagens e receptor. Na visão do designer, não se tratava de um desfile 

sobre tendência de moda, mas de manifestar que, no vazio, existe um oceano de 



85 
 

 

possibilidades que transformam o nada em algo visível e, por esse motivo, o nome 

dado ao projeto foi A costura do invisível (KRONKA, 2009, p. 115). 
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CONCLUSÃO 
 

Pensar sobre Moda não se mostra um trabalho simples. Quanto mais se tenta 

entendê-la, mais complexo o fenômeno se revela. Por meio desta pesquisa, 

compreende-se que é necessário ter abertura em relação à sensibilidade científica e 

criativa, para entrelaçar a História e as histórias. Se, nesse sentido, a Moda se 

realiza em questões que situam o visível, também o faz na invisibilidade.   

Foi vista, no primeiro capítulo, a influência europeia, principalmente 

parisiense, no estilo de roupa que predomina o universo feminino no século XIX. 

Pelo pensamento de Gilda de Mello e Souza, observou-se a necessidade da 

pesquisa em diversas fontes como metodologia mais adequada à leitura de um 

objeto de estudo que entrelaça os diversos campos do saber; o “todo harmonioso e 

mais ou menos indissolúvel” (SOUZA, 1987, p. 29) de que é feita a Moda. Não 

apenas a forma, mas também a cor, o tecido e o movimento das roupas dialogam 

com as características das artes, e, principalmente, com as mudanças sociais e 

filosóficas, aquelas que equivalem ao espírito do tempo. 

No segundo capítulo, em que houve a aproximação da obra A costura do 

invisível, verificou-se que a contribuição do projeto de coleção corresponde também 

ao ensino da metodologia cartográfica, quanto à organização do pensamento criativo 

e, como isso, pode ser aplicado a outras áreas do saber, além da necessidade de 

exercitar o fazer por meio da prática. Trata-se de um momento de confronto entre 

matéria e Ser que, se não fosse realizado, não tornaria possível obter um horizonte 

nas mãos. 

 
É preciso reconhecer o valor cognitivo da imaginação, sem a qual não 
poderíamos modificar nosso modo de ver [...] e permaneceríamos 
prisioneiros de nossos ídolos, de nossos preconceitos pessoais ou da 
tradição passiva e inconscientemente assimilada. Imaginar, aqui, não é o 
contrário de investigar o mundo objetivo: é abrir-se para o que, até agora, 
permaneceu invisível. Sem a imaginação ou a variação sistemática do modo 
de ver, não poderíamos topar com e descobrir os indícios que podem levar-
nos ao código iluminador da obra em sua singularidade [...] (AGUIAR, 2007, 
p. 22, destaque do autor). 
 
 

Nesse ponto, é relevante notar que constitui parte da essência de JN 

humanizar. Para isso, viu-se que a técnica da Segunda pele se configura como um 

processo operativo intuitivo de erros e acertos. Sem fórmulas precedentes, o 

objetivo é o entendimento das próprias formas no corpo; um modo de criação que 
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vai além da moulage ou da modelagem plana. O decalque do corpo é “a lógica da 

modelagem” em si e torna possível vestir de infinitas maneiras qualquer corpo 

(NAKAO, 2020, on-line). Encontra-se, desse modo, em sua poética, a essência da 

forma através do processo de fabricação. 

A costura do invisível é também uma resposta ao mercado da moda, um 

respiro para relembrar valores que não eram mais cultuados; um momento de 

embate com a matéria, com o papel e com o princípio criativo. No momento em que 

se realizou, enquanto seus pares dialogavam com o sistema da Moda, a ideia do 

ateliê Nakao era fazer seu próprio tempo no seu tempo. O intento dessa iniciativa 

era retomar a força criativa pela sensibilidade estética e que tão somente no 

horizonte do Ser humano pode encontrar espaço para a existência.  

Motivado à maneira da professora Gilda de Mello e Souza, não por acaso, JN 

escolheu o século XIX como referência estética para sua obra, tendo em vista que 

as roupas sofreram grandes revoluções causadas pelas mudanças sociais. É o 

movimento dessas mudanças, refletidas nas formas, que Jum Nakao quer processar 

no espírito humano contemporâneo. Seu objetivo, nesse sentido, era produzir uma 

ressonância que começa pela estética e adentra o espírito.  

No terceiro capítulo, foram levantadas as questões que, do ponto de vista do 

processo criativo, se mostraram emergentes. O rasgar emerge do contraste, no 

limiar entre passado e futuro, existência e finitude, convenção e disrupção. Esse 

aspecto simboliza que a obra existe em movimento (ECO, 1971, p. 51), visto que 

rompe a temporalidade e vive através da cartografia invisível designada pela 

memória. A surpresa é uma nova perspectiva que se instala; como “uma emoção 

inusitada; a tal ponto que a emoção surge ainda quando o significado não se faz 

imediatamente claro” (ECO, 1971, p. 107). As questões do design e da performance 

surgem em eixos interdisciplinares e transversais, estreitando fronteiras entre Moda 

e arte e elaborando o que só um projeto conciso, somado a uma equipe que vive no 

tecido da Moda, é capaz de realizar. 

Verificou-se que a contribuição da coleção para a Moda brasileira surge, em 

primeira instância, no plantio do que aparentemente é invisível, a educação. Ainda 

que passados 18 anos do evento, a obra é continuamente revisitada, pois ainda são 

ministrados palestras e cursos a escolas de moda, design e arte, sobre o processo 

criativo nela envolvido. Nesse sentido, a importância de produzir obras que sejam de 

cunho autoral está diretamente conectada não apenas ao questionamento dos 
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valores que se cultivam, mas também à configuração e celebração do estilo 

brasileiro e à cultura de um povo; valores que estão além dos estéticos. São essas 

as questões que ainda vigoram e trazem, mais do que nunca, o trabalho de Jum 

Nakao para a contemporaneidade.  

Como “nunca se acaba de aprender acerca da arte” (GOMBRICH, 1978, p. 

17), espera-se que esta pesquisa possa ser um ímpeto para que outros 

pesquisadores desenvolvam pensamentos científicos, bem como estabeleçam 

diálogos e debates sobre a Moda e o processo criativo dentro e fora da academia.   
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ANEXOS  

 

ANEXO A - PERFIL DE GILDA DE MELLO E SOUZA 

 

Gilda de Mello e Souza nasceu em 1919. Sua infância se passou na fazenda 

da família, em Araraquara, interior de São Paulo. Em 1940, graduou-se em Filosofia 

pela Universidade de São Paulo e fez um curso de formação de professores para 

obter licenciatura. Um ano depois, o início de sua carreira é marcada pela 

participação na fundação da revista Clima, onde publicou muitos artigos e contos 

fictícios (uma grande paixão). Já em 1950, obtém o título de doutora em Ciências 

Sociais, também pela Universidade de São Paulo, sob orientação de Roger Bastide, 

com a tese A moda no século dezenove (sua obra mais conhecida), que só se 

tornou de grande conhecimento público em 1987, com sua versão publicada em 

formato de livro, com o título O espírito das roupas: a moda no século dezenove. 

Em 1954, passa a ser responsável pela disciplina Estética no Departamento de 

Filosofia da Universidade de São Paulo. 

Estudou profundamente a obra do primo de seu pai, Mário de Andrade (1893 

– 1945). Escrito em 1979 e publicado em 2003, O tupi e o alaúde: uma 

interpretação de Macunaíma, como o próprio título sugere, é um ensaio baseado 

na grande obra do Modernismo brasileiro, Macunaíma (1928). Suas outras 

publicações em formato de livro são Exercícios de leitura (1980), Os Melhores 

poemas de Mário de Andrade (1988), com seleção e prefácio, e A ideia e o 

figurado (2005).  

Em 1943, casou-se com o também professor, sociólogo e crítico literário 

Antonio Candido (1918 – 2017), com quem teve três filhas. Entre suas viagens à 

Europa, Laura, sua filha do meio, lembra que a mãe organizava roteiros de visitas a 

obras acompanhando a leitura de textos - recolhidos por ela mesma - de grandes 

pensadores da arte, como René Huyghe, Gombrich, Lionello Venturi, entre outros. 

Gilda não se contentava com apresentações tradicionais e preferia inserir “toda sua 

cultura estética” para dissecar diferentes percepções das obras (SOUZA, 2006, p. 

241). 

Gilda de Mello e Souza faleceu em 2005. Na ocasião, um acervo com 50 mil 

itens, da professora e de seu marido, foi doado para o Instituto de Estudos 
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Brasileiros – IEB/USP. São fotografias, manuscritos, recortes de jornal, acervo 

audiovisual e museológico que configura o Projeto de Organização do Acervo 

Pessoal de Antonio Candido e Gilda de Mello e Souza (ESCOREL, 2018, p.120).  

 

Figura 56 – Gilda de Mello e Souza. Acervo: Instituto de Estudos Brasileiros - IEB / USP.  

 

 
 

Fonte: Disponível em <https://jornal.usp.br/cultura/3005-evento-lembra-o-pioneirismo-de-gilda-de-
mello-e-souza/> Acesso em 13 Jun. 2020. 
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ANEXO B - JUM NAKAO: CRONOLOGIA PROFISSIONAL52 

 

 1984 – Inicia seus estudos em Moda através do CIT. 

 1986 – Lança a Cooperativa Paulista de Moda, a primeira semana de Moda 

de novos designers. 

 1988 – Cursa licenciatura em Artes Plásticas na Faculdade Armando 

Álvares Penteado. 

 1989 – Cursa extensão universitária em História da Vestimenta no Instituto 

de Museologia de São Paulo e também História da Moda no SENAC. 

 1996 – Considerado a grande revelação da 6a Edição do Phytoervas 

Fashion, passando a ocupar o cargo de diretor de estilo de uma das 

maiores empresas de moda do Brasil na época, a ZOOMP, onde permanece 

por seis anos. 

 1997 – Funda, em São Paulo, o ateliê Jum Nakao. 

 1999 – Com o fim do Phytoervas Fashion, passa a desfilar na Casa de 

Criadores. 

 2002 – Primeiro desfile na SPFW. 

 2002 – Se torna designer parceiro no Projeto Internacional Hotel Lycra. 

 2003 – De modo inédito, um trabalho de moda faz parte de uma Mostra de 

Arte e Fotografia – Imagética. Desenvolve, em um espaço de honra, uma 

instalação, Tributo a Brothers Quay, que narra o processo de uma de suas 

coleções. Realiza trabalhos na área de artes gráficas pelo estúdio de design 

Lobo com a obra books: Future Kitsch e Tributo a Brothers Quay, que 

arrebata prêmios e citações internacionais. 

 2004 – É o designer convidado para Design de Conceito e Figurinos em 

um projeto do Banco do Brasil para estreitar elos com arte, moda, cinema e 

dança. Participam deste projeto diretores de arte, fotografia, publicidade e 

companhias de dança. 

 2004 – Assina contrato como diretor criativo de uma das mais tradicionais 

empresas de moda feminina: VIVAVIDA. 

 2004 – A marca NIKE estabelece mundialmente um contrato com um 

designer para uma linha premium: JUM NAKAO for NIKE. 
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 Fonte: disponível em: <https://www.jumnakao.com.br/bio/> Acesso em 24 Jun. 2022. 
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 2004 – É convidado ainda pela FAAP, ABIT e MASP para ser o Mentor 

Criativo do Projeto: Instituto Brasil de Arte e Moda. 

 2004 – Lança a coleção A Costura do Invisível no SPFW, sendo sua última 

apresentação em semanas de moda. 

 2004 – Prêmio de desfile da década pelo trabalho A costura do invisível. 

 2004 – Mostra “Arte e Mercado” na Galeria Vermelho, em São Paulo, com a 

obra A fonte dos desejos. 

 2005 – Concepção e criação de uma corte real na microssérie Hoje é dia de 

Maria da TV Globo. 

 2005 – Lançamento do livro e documentário A costura do invisível, pela 

Editora SENAC. 

 2005 – Desfila e expõe na Galeria Lafayette (Paris) para as comemorações 

do Ano do Brasil na França. 

 2005 – Concepção e realização da exposição Conflitos e Caminhos pelas 

Mostras Culturais do SESC. 

 2005 – Assina as coleções do tenista Guga Kuerten. 

 2006 – Lança a coleção de bolsas Curtlo por Jum Nakao, que é selecionada 

para a I Bienal Brasileira de Design.  

 2006 – Desenvolve uma toalha de praia para a promoção conjunta Pão de 

Açúcar e Itaú. Estampa inspirada em flores orientais dos kimonos com as 

fortes cores do verão. 

 2006 – Convidado pela curadora internacional Anne Zazzo do Galliera, 

Fashion Museum of Paris, para participar da Mostra Internacional dos 

mais representativos trabalhos de Moda de todo o século XX. 

 2006 – Lança a coleção OXTO – JUM NAKAO. 

 2006 – Realiza a direção criativa da ópera Kseni de Jocy de Oliveira. 

 2006 – A convite do Museu de Arte Brasileira, concebe o espaço 

cenográfico das exposições GRAN SERA e PERCURSOS. 

 2007 – Risca de Luz. Criação de luminária ajustável pelo giro da cúpula para 

a marca Dominici. 

 2007 – Expõe no Museu Oscar Niemeyer de Curitiba a 

instalação REVOLVER. 
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 2007 – Sua obra integra a exposição Design Brasileiro – Uma mudança do 

olhar realizada no Palácio do Itamaraty. 

 2007 – Assume a direção criativa da NUTRISPORT. 

 2007 – Participa da mostra Moradias Transitórias no Museu Nacional com a 

obra Paisagem Urbana. 

 2007 – Integra a Mostra SESC de Artes Circulações – Molina Remix com a 

instalação O que os olhos não veem. 

 2008 – No ano do centenário da Imigração Japonesa, tema da 25º edição do 

SPFW, a Passamanaria, empresa júnior do SENAC, convidou o designer 

para criar uma bolsa ecológica oferecida a convidados. 

 2008 – Convidado para participar do Festival Bienal de Artes da Nova 

Zelândia com a exposição The Enchanted World of Jum Nakao na 

celebração de primeiro aniversário do The New Dowse Museum. 

 2008 – É selecionado pela curadora do Museu de Arte Contemporânea de 

Tokyo, Yuko Hasegawa, para integrar a exposição quando vidas se tornam 

forma: diálogo com o futuro – Brasil-Japão e, neste mesmo ano, é o artista 

convidado para conceber em São Paulo o espaço do pavilhão 

comemorativo do Centenário da Imigração Japonesa.  

 2008 – Expõe no Festival 101ela Creatività em Florença, Itália. 

 2008 – Participa da Mostra Nipon realizada no Centro Cultural Banco do 

Brasil no Rio de Janeiro e em Brasília com a Instalação Rasgo. 

 2008 – É o idealizador e curador da exposição Reproduzir, ocorrida dentro 

da Semana Viver Design SP. 

 2008 – Sua performance Vestidos Multi Prismáticos é contratada para o 

lançamento da operadora de telefonia celular Oi em São Paulo. 

 2008 – A convite do Itaú Cultural, desenvolve 2.500 mochilas produzidas a 

partir dos infláveis gigantes do artista Eduardo Srur na mega 

instalação PETS, que ocupou as marginais do rio Tietê em São Paulo. 

 2008 – Realiza workshops em comunidades carentes. Participação nas 

comunidades de Manicoré, no interior do Amazonas, e Santa Rita, no sertão 

da Bahia. Projeto que atende as comunidades rurais carentes do Brasil, onde 

são realizados seminários teóricos, trabalhos práticos e vivências criativas 

envolvendo designers e artesãos, com o objetivo de instrumentalizá-los para 
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uma troca de saberes, trazendo para o design o conhecimento da tradição e, 

para o artesanato, a ampliação do acesso aos mercados, buscando uma 

atividade autossustentável. 

 2009 – A convite do Conselho Euro Brasileiro, participa da Feira de Design 

de Milão como diretor do projeto Floresta Móbile e com o projeto COCAR. 

Luminária produzida com sobras de madeira. A luminária Cocar foi exposta na 

mostra That’s Design na Zona Tortona entre 21 e 27 de abril, durante o Salão 

do Móvel de Milão 2009. O Projeto Floresta Móbile recebeu da Prefeitura de 

Milão o título de mais inovadora empresa de design, foi considerado pelas 

universidades de Rotterdam e de Budapeste como o mais sustentável e 

inovador projeto de design e segundo o departamento de feiras e promoções 

do Itamaraty, este foi o evento brasileiro internacional que obteve mais 

sucesso de resultados nos últimos seis meses. 

 2009 – Realiza, a convite da Coca Cola Inc., a direção de arte e concepção 

dos personagens da campanha Kuat Eco. 

 2009 – A Nespresso comissiona Jum Nakao para o lançamento mundial no 

Brasil de seu café Premium Singatoba, onde um quadro cinético de mais 

de 6 metros é desenvolvido para esta ação. 

 2009 – Pratos Voadores. Projeto para Leilão do Museu Lasar Segall. 

Segunda peça da série Memórias transportáveis, sonhos encaixotados 

exposta em Somerset, Londres. 

 2009 – Ilustração em camisetas para ações de final de ano da marca Fast 

Shop. 

 2010 – A convite dos curadores do Sabbioneta Art Festival participa 

como Fashion Intelecttual da mostra Please me Fashion realizada 

em Mantova na Itália com a obra luxdelix. A mostra foi exposta no Palazzo 

Ducale entre os dias 6 de junho a 18 de julho de 2010. 

 2010 – A convite da São Paulo Companhia de Dança, desenvolve os 

figurinos do espetáculo OS DUPLOS. 

 2010 – Sua instalação e perfomance Vestígio Vestíveis, produzida pela 

Cinnamon Comunicação e com realização do Centro Cultural Banco do 

Brasil São Paulo, realizada em junho de 2010 durante a 20ª edição da 

SPFW, se torna um marco histórico na mediação entre Arte e Moda. 
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 2010 – A convite do Ministério da Cultura, Jum integra o projeto Brasilidades 

e instala nos pilotis do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro sua obra 

O Sonho de Darcy. 

 2010 – Desenvolve mobiliário em aço rendado para a Alotof, empresa 

especializada em móveis para decoração de interiores. Material com os 

mesmos motivos da coleção A Costura do Invisível. 

 2010 – Moving. Tótem com módulos cúbicos giratórios para a marca de 

mobiliário Tok Stok. 

 2010 – Memórias transportáveis, sonhos encaixotados. Em 2009 recebeu o 

convite da designer Baba Vacaro para desenhar um móvel para a marca 

Dpot.  

 2011 – A convite do Sindmóveis, realiza a concepção do espaço do Salão 

Design 2011, em Bento Gonçalves, na Casa Brasil, o mais importante evento 

da Indústria Moveleira do Brasil. 

 2011 – Coleção de bolsas conectáveis em 100% algodão para a Sulamérica 

Seguros. Estampas criadas a partir da iconografia dos principais seguros: 

saúde, imóvel e veículos.  

 2012 – É homenageado na vigésima sexta edição da Casa Cor onde expõe 

o Espaço Jum Nakao. 

 2012 – É convidado para ser membro do júri do IF Concept Design Awards 

em Hannover (Alemanha), prêmio direcionado aos jovens designers do 

mundo inteiro. 

 2012 – Concebe e realiza o Reality Project durante o Dragão Fashion 2012, 

projeto com parceria do Senac Ceará em que, pela primeira vez na história, 

uma coleção completa é desenvolvida em tempo real durante uma semana de 

moda. 

 2012 – No lançamento da nova identidade coorporativa do Senac, é 

convidado para idealizar o espaço das Editoras Senac na Bienal do Livro. 

 2012 – No encerramento das Olimpíadas de Londres, JN é o designer 

responsável pela cerimônia de apresentação do Brasil. 

 2012 – Expõe sua obra Memórias transportáveis, sonhos encaixotados 

na Somerset House em Londres. 
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 2012 – Participa da abertura da Exposição Futurotextiles no CETI 

(European Center for the Innovative Textiles) em Lille, França com a 

obra Cloud Dress. 

 2012 – Awake. Obras produzidas com vidro em happening. 

 2013 – Lança a coleção de móveis Jum Nakao para a marca Schuster. 

 2013 – O catálogo A Hora do Brasil, sobre o Reality Project, arrebata o 

prêmio de Excelência Gráfica da ABRIGRAF. 

 2013 – É o mentor criativo da Semana Pátio Batel e em sua primeira edição 

concebe a instalação Sonho no Pátio Batel com mais de 130.000 balões. 

 2013 – Fender Traveller by Jum Nakao. Design de amplificador para marca 

Fender. 

 2014 – Expõe na praça central do Parque Victor Civita a obra Fonte 

Efêmera. 

 2014 – Realiza a Direção de Criação e Arte do CD Matéria 

Estelar de Rhaissa Bittar. 

 2014 – A convite do Academy of Motion Picture Arts an Sciences – Oscar, 

Jum Nakao desenvolveu um vestido construído de páginas do roteiro do 

filme Marie Antoinette, de Sofia Coppola. 

 2014 – É o único brasileiro convidado para a Exposição The Future of 

Fashion is Now realizada em outubro de 2014 no Museum Boijmans Van 

Beuningen Rotterdam. 

 2014 – Assina a concepção visual dos personagens da série “Que Monstro 

te Mordeu?” Lançada na TV Cultura. 

 2014 – Desenvolve capa para calçados da marca Vans e participa como 

Artista convidado e membro do júri do Vans Custom Culture Brasil. 

 2015 – Na celebração dos 50 anos da Rede Globo, Jum Nakao é convidado 

para criar o projeto Inspire-se, uma Agenda Comemorativa para os principais 

clientes da Emissora. 

 2015 – Na Celebração dos 120 anos de Amizade entre Brasil e Japão, e 

relançamento do tecido milenar, Majotae, Jum Nakao é convidado 

pelo Grupo Isetan Mitsukoshi para criar três vestidos celebrativos. 

 2015 – Exposição Bailes do Brasil. A mostra reúne um acervo de imagens, 

sons e vídeos que retratam diversos momentos do Brasil com uma cronologia 
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fluida, desde a primeira República no final do século 19 até os dias atuais. 

Uma original abordagem da cultura brasileira por meio de um grande baile ao 

longo do tempo. Exposta e idealizada por Jum Nakao para o Solar da 

Marquesa em São Paulo. 

 2016 – A convite do Governo de Tokyo, realiza a obra Affect Weaving – 

TURN – Japão – Brasil – Projeto Artístico Interativo sobre o valor da Vida 

durante as Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro. 

 2016 – Stand Lux Brasil para a Light Fair 2016 em San Diego, California, 

Estados Unidos. 

 2017 – O grupo Asics comissiona JN para criar uma obra para a inauguração 

da primeira loja de Onitsuka Tiger na América Latina no Shopping 

JK: Animated Kirigami Tiger. 

 2018 – A convite da Agência Edelman, Jum Nakao desenvolve para o 

Cliente Kimberly-Clark a peça comemorativa Era uma vez… para o 

lançamento do novo Neve Premium Comfort em 2018. 

 2020 – Projeto Projeto Artístico Interativo sobre o valor da vida desenvolvido 

com os primeiros imigrantes japoneses no Brasil, que faz a ponte entre as 

Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e as Olimpíadas de Tóquio em 2020. 

 2021 – Em 25 de janeiro lança Pílulas, um projeto de inclusão e capacitação 

on-line nas redes sociais para resgatar e valorizar o trabalho artesanal, tendo 

em vista a crise da Pandemia COVID-19. 
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ANEXO C - VISTA GERAL DA COLEÇÃO A COSTURA DO INVISÍVEL 

 

Figura 57 – Painel da coleção, 15 looks. Foto de estúdio por Sandra Bordin, foto de desfile por 
Fernando Louza. 

 

 

Fonte: Montagem da autora via <https://www.jumnakao.com.br/portfolios/a-costura-do-invisivel/> 
Acesso em 19 Jun. 2022. 
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ANEXO D - VISITA TÉCNICA À EXPOSIÇÃO A ARTE DA MODA – 

HISTÓRIAS CRIATIVAS – FAROL SANTANDER, SÃO PAULO, SP. 

 

Foi realizada, na data do dia 17/07/2021, a visita técnica à exposição A arte 

da moda – histórias criativas, no Farol Santander (exibida de 22/01/2021 a 

25/07/2021), dividida em dois pavimentos do edifício. O contexto se dirige sobre a 

influência parisiense na moda brasileira e a busca de uma identidade nacional 

autoral por parte dos criadores. Próximo à entrada do primeiro pavimento se 

encontrava a reprodução de um corselet de papel do designer Jum Nakao, da 

coleção A costura do invisível. Essa aproximação do objeto de estudo auxiliou na 

compreensão de como foi realizada a técnica de corte e colagem do papel, que 

contém alto grau de limpeza e exatidão das curvas e retas, o que confere grau de 

nobreza pelo detalhe do trabalho artesanal. 

Ao final do segundo pavimento, foi realizada uma reflexão sobre o futuro da 

moda, na qual se apontava para a união entre o trabalho manual/tecnológico e 

ações sustentáveis. Ao lado dessas reflexões, encontrava-se uma instalação de dois 

painéis fotográficos e uma televisão com a reprodução do desfile A costura do 

invisível.  
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Figura 58 – Painel da entrada principal, 17/07/2021. 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Figura 59 – Jum Nakao, Corselet de papel – Tiras. A costura do invisível, 2004. Metodologia Jum 

Nakao. Coleação Jum Nakao. 

 
 

Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 60 – Jum Nakao, Corselet de papel – Tiras (det). A costura do invisível, 2004. Metodologia 

Jum Nakao. Coleação Jum Nakao. 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 
Figura 61 – Instalação com painel fotográfico e fílmico com reprodução do desfile A costura do 
invisível, 2004. 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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ANEXO E - ENTREVISTA COM HUSSEIN RIMI 

 

Esta entrevista foi realizada em 10/07/2022, por meio de troca de e-mail com 

Hussein Rimi, espectador presente no dia da apresentação A costura do invisível. 

Pelo viés metodológico, esse recurso se torna interessante, pois vai além da ótica do 

artista, o que convencionalmente se faz, ao trazer a experiência do fruidor. 

Beatriz Alencar: O que você faz? 

Hussein Rimi: Trabalho com Comunicação, vendas e montagem de 

exposições na Galeria Marcelo Guarnieri.  

 

B.A.: Qual o seu interesse na Moda? 

H.R.: Minha carreira é na área de Comunicação e Marketing, especialmente 

de moda e cultura.  

 

B.A.: Como você foi parar na apresentação? Já existia alguma relação com a 

marca Jum Nakao? 

H.R.: Estava trabalhando com outras marcas na SPFW e uma amiga que 

estava na recepção do desfile perguntou se eu não queria entrar. 

 

B.A.: Você já tinha ideia do que iria acontecer? Lido alguma coisa sobre a 

proposta de coleção que seria apresentada? 

H.R.: Não tinha a mínima ideia. Ninguém tinha.  

 

B.A.: No início, você logo percebeu de que se tratava de roupas de papel? Se 

não, em que momento foi? 

H.R.: Os primeiros looks que entraram na passarela pareciam roupas de 

tecidos, mas tinham algo que não se encaixava, somente depois de um certo 

número de looks, você percebia que eram roupas de papel.  

 

B.A.: Poderia descrever rapidamente como as outras pessoas a sua volta 

reagiram? Você se lembra? 
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H.R.: Incrédulas e maravilhadas com o trabalho minucioso de recortes e 

confecção das roupas. As pessoas começaram a falar sobre poesia, técnica e 

beleza.  

 

B.A.: Em uma palavra, qual foi a sensação que você sentiu ao final do desfile 

quando as roupas foram rasgadas? 

H.R.: Foi um choque para toda a sala. As pessoas ficaram incrédulas quando 

toda essa beleza foi destruída. Nunca tinham visto isso num desfile de moda, que é 

sempre uma ode ao consumo. Depois de alguns segundos, perceberam que o 

desfile era mais que um desfile tradicional, que tinha dezenas de questões na 

passarela. Acredito que foi o primeiro desfile conceitual que o SPFW apresentou.  

 


