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RESUMO

A reflexão que se segue desenvolve-se sobre os momentos de arquitetura, sejam efémeros ou 

perenes, que resultam da colaboração da Moda e da Arquitetura.

Para que possamos introduzir este tema, começamos por explorar a relação destas duas artes 

de uma forma geral, para progressivamente, ao longo do trabalho, aprofundarmos a proposição de ma-

neira a chegarmos ao nosso caso de estudo.

Os desfiles são abordados nesta dissertação como parte da arquitetura efémera que nasce 

da junção destas duas disciplinas, bem como lojas, fundações e edifícios com outros programas cujo o 

impulso para a realização do projeto tenha sido uma marca de luxo ou de alta-costura. Durante a nossa 

reflexão explicaremos de que maneira é que esses desfiles e obras podem significar arquitetura e esti-

mular a arquitetura de forma a que esta se depare com problemas de natureza diferente e sobretudo de 

forma a fortalecer a vários níveis, todas as marcas com que colabora.

O nosso caso de estudo aborda a parceria de longos anos entre os OMA e a marca Prada. 

Juntas, estas duas entidades têm projetado instalações, desfiles, lojas e inclusive uma Fundação. As 

criações resultantes da associação do trabalho de Rem Koolhaas com o de Miuccia Prada mostram-nos 

não só os frutos de uma colaboração entre a Moda e a Arquitetura e de como os momentos que surgem 

da união das duas disciplinas, por mais efémeros que sejam, se podem eternizar na memória daqueles 

que os viveram.

ABSTRACT

The following reflection develops on the moments of architecture, whether ephemeral or 

perennial, that result from the collaboration of Fashion and Architecture.

In order to introduce this theme, we begin by exploring the relationship between these two arts in 

a general way, this way we can progressively deepen the proposition in order to arrive at our case study.

The fashion shows are approached in this dissertation as part of the ephemeral architecture 

that is born from the junction of these two disciplines, as well as shops, foundations and buildings with 

other programs whose impulse for the realisation of the project has been a luxury or couture brand.

During our reflection we will explain how these parades and works can mean architecture and stimulate 

architecture in such a way that it faces problems of a different nature and above all in such a manner as 

to strengthen at various levels, all the brands with which it collaborates.

Our case study addresses the long-standing partnership between OMA and Prada.  Together, 

these two entities have designed facilities, fashion shows, shops and even a Foundation.The creations 

resulting from the association of the work of Rem Koolhaas with that of Miuccia Prada show us not only 

the fruits of a collaboration between Fashion and Architecture, but also how the moments that arise from 

the union of the two disciplines, however ephemeral, can be eternalized in the memory of those who 

lived them.
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INTRODUÇÃO

O tema da minha dissertação, desenvolve-se em torno da relação existente entre as duas artes 

que evoco no título, a arquitetura e a Moda. Os pontos de contacto entre ambas são muitos e apesar 

de todos serem um excelente pretexto para a realização de uma dissertação em arquitetura, decidi 

desenvolver a minha problemática sobre dois, que considero serem de especial interesse. Um representa 

uma arquitetura de valor efémero, o desfile de Moda. O outro uma arquitetura perene, que é feita para 

durar, como toda a obra construída, que é desenvolvida para as marcas de luxo e de alta-costura. Em 

ambas as situações, a arquitetura é usada como forma de dar força à Moda e ao conceito que ela quer 

transmitir. 

O desfile é o evento mais importante do mundo da Moda, dado que é quando a casa de alta-

costura apresenta ao público o trabalho que desenvolveu, quer seja aos seus potenciais clientes, críticos, 

media, etc. É um espetáculo com extremo significado a muitos níveis e a arquitetura implícita nele, é não 

só o que o torna real, mas também a responsável pelo sucesso da mensagem que o estilista e a marca 

querem transmitir. Com o propósito de que os desfiles tenham o impacto desejado, nas últimas décadas, 

os estilistas das casas de luxo e alta-costura têm recorrido a arquitetos de renome, para lhes criarem 

cenários e espaços com o conceito desejado. Esses arquitetos por sua vez, têm feito projetos, que ficam 

na memória daqueles que assistem aos desfiles. Trata-se de uma arquitetura cénica, onde os arquitetos 

desenham um cenário, que enfatiza as peças de roupa, que o diretor criativo da marca desenhou. Desta 

forma, a arquitetura manifesta-se num desfile com um objetivo e, apesar do momento ser efêmero, o seu 

impacto pode durar para sempre, tal como uma instalação ou exposição de arte. Por outro lado, temos 

assistido a uma crescente associação entre a arquitetura e o mundo da Moda, sendo já inúmeras as lojas 

desenhadas por arquitetos para marcas, bem como para as fundações que as representam. As marcas de 

alta-costura, ao contrário das marcas cuja intenção é vender em massa, produzem objetos exclusivos, que 

não são necessários e que são um luxo. A arquitetura interpreta e transforma em espaço as necessidades 
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das marcas, transmitindo essa ideia de exclusividade, que é tão própria da alta-costura. 

Esta dissertação, desenvolve-se do geral para o particular, sendo que a primeira parte é de 

caráter mais global e introdutório, a segunda de caráter exploratório e a terçeira foca-se em casos mais 

concretos desenvolvendo-se em torno dos frutos de algumas parcerias entre marcas e arquitetos sendo 

que por fim nos centramos num caso de estudo em especial a colaboração entre a marca Prada e o 

arquiteto Rem Koolhaas. 

A primeira parte, fala-nos da história da Moda no geral, de como a moda se tornou o sistema 

que é hoje, democratizando-se ao longo do tempo, sendo que gradualmente se tornou mais acessível a 

todos. Decidimos fazer, ainda nesta parte, um pequeno paralelismo com a arquitetura, pois segue ao longo 

da história, um percurso semelhante ao da Moda. 

A introdução à Moda e à sua história, no primeiro capítulo, faz com que percebamos melhor a 

origem do desfile e consequentemente a sua evolução ao longo do tempo. Por isso, na segunda parte, 

é nele que nos focamos, explicando o seu passado, bem como o seu presente. Referimos também, que 

o desfile, para além de muitas outras coisas, tem em si um valor: simbólico, preponderante e paradoxal. 

Simbólico porque todos os desfiles transmitem um conceito, uma ideia, com a qual a marca se identifica 

no momento. Preponderante, pois são as marcas de alta-costura, que através das suas peças, mostram e 

decidem o que estará na Moda na próxima estação, e a aceitação dessas tendências depende do sucesso 

do desfile que as apresenta. Paradoxal, porque o desfile é o culminar de todo o trabalho de uma casa, para 

aquela estação e simultaneamente o começo do impacto que esse trabalho vai ter na sociedade. 

Em seguida, serão apresentados alguns casos concretos, de passerelles e cenários de desfiles, 

para grandes marcas do mundo da Moda. Falaremos igualmente de alguns outros, que tiveram um grande 

impacto na sociedade, pelo seu conceito, pela sua plasticidade ou lado cénico. O tema do desfile em geral, 

acaba por definir o nosso segundo capítulo.

Na nossa terceira e última parte, vamos falar de obras que foram construídas para marcas de 

luxo e alta-costura. Serão referidas várias obras, que representam a ligação de alguns arquitetos com 

determinadas marcas. Para terminar, iremos focar-nos no trabalho da colaboração, entre Rem Koolhaas e 

Miuccia Prada. Esta parte, centra-se nos resultados desta parceria, que conta com momentos efémeros 

e perenes, visto que os OMA1 são responsáveis pelos desfiles que a Prada realizou nos últimos 25 anos, 

pela instalação Prada Transformer, pela Fundação Prada, em Milão e pelas três lojas epicentro da marca, 

1. Sigla para Office for Metropolitan Architecture, gabinete chefeado pelo arquiteto Rem Koolhaas.

nos Estados Unidos da América.

 Os OMA encarregam-se assim de “representar arquitetonicamente” e a outros níveis a Prada. A 

AMO por sua vez, é uma ramificação do gabinete OMA, que tem a seu cargo a parte de pesquisa e design, 

aplicando sempre o pensamento arquitetónico noutros domínios. Por tudo isto, é a responsável pelos 

desfiles da Prada, que são conhecidos, pela sua audácia a transmitir conceitos, críticas e mensagens da 

marca aos seus clientes. 

Assim, e como a relação entre os dois artistas é tão forte e vasta, decidi que seria a melhor forma 

de estudar e concluir esta circunstância, que tanto me interessa, do trabalho de um arquiteto para uma 

marca, como uma forma de elevar e enaltecer essa mesma marca e simultaneamente a arquitetura. 

INTRODUÇÃO
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I. CONTEXTUALIZAÇÃO
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I.I. A RELAÇÃO ENTRE A ARQUITETURA E A MODA

De modo a percebermos melhor a relação entre estas duas disciplinas, vamos começar por 

defini-las e destacar o que têm em comum.

A palavra “Moda” pode ter vários significados e pode ser usada de muitas maneiras diferentes. É 

acima de tudo a arte de desenhar vestuário, ainda que para muitos, ela não se deva considerar uma arte, 

por parecer fútil de mais para o ser. Estes pensamentos, baseiam-se no facto da Moda estar associada, 

por exemplo, a diferenças sociais e à discriminação das pessoas pela forma de vestir. Estamos a falar 

é claro, da moda no sentido de “estar na moda”, como se a moda fosse algo que se impõe numa certa 

época, num certo momento e que, se queremos ser bem aceites ou bem vistos na nossa sociedade, 

devemos respeitar e seguir as suas tendências.

Este sentido da palavra “Moda”, começou há muitos anos atrás, quando a diferença de classes 

sociais era muito acentuada e onde só as mais altas tinham acesso a peças tendência, uma vez que a 

alta-costura era muito cara e por isso inacessível a muitos. 

A verdade é que a Moda é de facto bastante hierarquizada e, ainda hoje, a alta-costura, por 

exemplo, é acessível a muito poucos, uma vez que se tratam peças muito caras, mesmo na realidade 

económica de hoje. Mas, “estar na moda”, de um ponto de vista prático, não implica usar somente roupa 

de alta-costura, pois hoje existe também o prêt-à-porter 2 nas marcas de luxo, e nas que não são de luxo. 

Por fim, temos o que hoje chamamos de “fast fashion” 3, que são marcas que se inspiram nas últimas 

tendências e que apresentam “o que está na moda” por preços muito baixos e por isso acessíveis à 

maioria da população. 

2. Significa “pronto a vestir” que representa uma linha mais acessível que a alta-costura e foi um conceito criado no fim da 2ª Guerra 
Mundial, no auge da democratização da moda.  

3.Traduzido à letra seria “moda rápida” e consite num padrão de produção e consumo onde tudo acontece muito rápido e onde, por 
isso os produtos são fabricados, consumidos e descartados num muito curto espaço de tempo.
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Segundo Elizabeth Wilson, a Moda é uma forma de arte quotidiana, que permite a todos, 

principalmente aos que mais deslocados se sentem na sociedade em que se inserem, a possibilidade de 

se expressarem e de serem eles próprios4. Na opinião desta escritora, a moda não cria diferenças entre 

as pessoas, cria a igualdade. Obviamente que não no sentido de que todos devam ou possam vestir a 

mesma coisa, mas no sentido em que todos, até os que se sentem mais à parte da sociedade em que 

vivem, se possam manifestar através do que vestem. A Moda, permite-nos sermos nós próprios, pela 

forma de como nos vestimos.

De um outro ponto de vista, a Moda é uma “forma de arte”5. A arte de desenhar peças de roupa, 

que de facto tem a sua gama mais alta, a alta-costura, que hoje todos podem conhecer tanto nos desfiles 

de haute-couture, que se encontram disponíveis atualmente na internet como em exposições especificas 

em museus, onde mostram peças feitas à mão, criadas pelos maiores estilistas do mundo da Moda. 

Esta situação, pode ser comparada a um quadro por exemplo. A pintura também é considerada 

uma arte e apesar de hoje termos os quadros dos melhores pintores de todos os tempos disponíveis em 

alguns museus, quase ninguém tem capacidade financeira para adquirir essas peças de arte. Ainda que a 

moda seja para ser usada, para ser vestida, na alta-costura tratam-se de peças delicadas e muito valiosas 

que não deixam de ser autênticas peças de arte. Assim, ainda que alguns estudiosos possam considerar 

a moda algo fútil e superficial, nós considerámo-la como muitos outros, uma arte que transmite um 

pensamento, que marca uma época e que sobretudo nos identifica enquanto seres humanos no tempo, 

no espaço e na sociedade. A “Moda” é por isso e acima de tudo uma forma de expressão.

“A moda hoje em dia (...) é um fenómeno que é quase socialmente necessário (...) para as pessoas 

se distinguirem, para as pessoas se reconhecerem e até para as pessoas se sentirem identificadas 

socialmente com outras” 6   

Pedro Gadanho

De forma resumida, arquitetura, é a arte de criar edifícios, é responder a problemas de espaço, 

de programa e a problemas urbanos. A Arquitetura não deve ser alienada do que a rodeia, aliás, 

bem pelo contrário. Deve melhorar e completar algo e se for retirada da cidade ela vai sentir a sua 

ausência. É uma ciência também, porque se rege por números, medidas e factos empíricos.

4. Elizabeth Wilson é uma escritora britânica, conhecida fundamentalmente pelo seu livro Adorned in Dreams, Fashion and 
Modernaty onde explora ideias como a referida neste dissertação.

5. LEHMANN, Ulrich, Tigersprung: Fashion in Modernaty, Cambridge MIT Press, Cambridge, 2002, página 8. 
6. GADANHO, Pedro, Entrevista, PEREIRA, Luísa, Prova Final para Licenciatura Arquitetura e Moda, Orientada pelo Professor Doutor  

Luís Urbano, Porto, 2007.

A Arquitetura, é talvez a arte mais relacionada com a vivência do Homem, uma vez que ao 

contrário de muitas artes, ela existe para ser usada, habitada e vivida. Deve servir o ser humano e se 

possível acrescentar algo à sua existência. Ela é sensação, emoção e no, limite, é vida. 

É a arte de projetar espaços para a cidade, o lugar; de projetar espaços para a época, o tempo; 

de projetar espaços para as pessoas, o sujeito. Tem um carácter duradouro e é feita para resistir ao lugar, 

ao tempo e às pessoas.Todo o tipo de intervenções feitas pelo Homem no espaço, pode ser considerado 

arquitetura, pois há uma intenção de pensar aquele mesmo espaço, de o organizar, de lhe dar um objetivo, 

uma função e isso é o que a arquitetura faz.

CONTEXTUALIZAÇÃO | A RELAÇÃO ENTRE A ARQUITETURA E A MODA
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ASPECTOS COMUNS NAS DUAS ARTES

Como pudemos observar, a Moda e a Arquitetura, são duas artes distintas, mas elas têm também 

bastante em comum. Elas juntam-se em diversas ocasiões e formam uma nova disciplina, que combina 

ambas e que dá lugar a fenómenos muito especiais, como os que são caso de estudo nesta dissertação.

Para começar, ao contrário da maior parte das outras artes, uma e outra são pensadas para 

serem utilizadas pelo ser humano, não para serem apreciadas só de fora, mas de dentro também. Esta 

qualidade já tinha sido referida ao definir “Arquitetura”, mas a verdade é que também faz parte do conceito 

de “Moda”. 

Todas as decisões tomadas por um arquiteto ou estilista no seu trabalho, influenciam o modo 

de vida das pessoas, pois o ser humano pode habitar a arquitetura ou vestir uma peça como quiser, mas 

ambas as coisas têm as suas restrições e sugerem uma forma de serem usadas.

As duas têm uma enorme relação com o corpo humano e as suas medidas: na “Moda”, porque 

são essas mesmas medidas que definem o tamanho das peças; na “Arquitetura” porque também elas são 

cânones que foram determinados em função do ser humano. 

O desenho como base do pensamento é também inerente a ambas, de modo que se servem 

bastante do desenho tradicional, para a execução das suas obras. O desenho digital é, da mesma forma, 

usado por ambas, mas numa fase final de apresentação ao cliente ou ao público.

Tanto a arquitetura como a moda representam a cultura em que se inserem e por isso são muito 

importantes, no que diz respeito à identidade de cada um. Com efeito caracterizam-na e representam-na 

na sociedade, principalmente a moda, que é ainda hoje uma forma muito forte de expressão do indivíduo. 

As duas artes servem um dos propósitos mais básicos da espécie humana, que é a sobrevivência e 

consequentemente a necessidade de um abrigo, uma vez que tanto a Arquitetura como a Moda, encerram 

um espaço à volta do corpo e o protegem do que ao seu redor.

“diz-se que vestir é a primeira forma de arquitetura pois as duas formas de arte protegem o corpo 

da natureza e refletem o gosto das pessoas”7

Donald Albrecht

Há inclusive, quem se refira à moda como uma forma de arquitetura, pois no fundo, antes do 

7. ALBRECHT, Donald, Paris-New York: Design Fashion Culture 1925-1940, The Monacelli Press, New York, 2008. Citação original
“Clothing it’s been said, is the first level of architecture, both art forms project the body from nature and reflect a person’s taste”.

Homem necessitar de um abrigo maior, do seu espaço, necessitou de um abrigo para o corpo, para se 

proteger dos perigos à sua volta e assim criou, como quem constrói uma casa, com diferentes materiais, 

algo para se vestir e vestir é o primeiro ato de construção do Homem, assim como a arquitetura.

“Foi nesta sequência que a humanidade aprendeu a construir. No Início veio o vestuário” 8

Adolf Loos

Ambas são baseadas no design, no sentido em que desenham algo com uma finalidade e por 

isso são uma forma de resolução de problemas no mundo das artes, como todo o tipo de design. Segundo 

Gully, na moda os problemas são causados pelos próprios designers, para se estimularem, que por sua 

vez os tentam resolver por meios estéticos. Estas soluções, costumam ter uma forte relação com o corpo 

humano em termos de linhas de design, cor, materialidade, fabricação proporção e padrão. As duas 

disciplinas, lidam com o comportamento e a instabilidade dos materiais que usam e por isso têm que 

extrair o melhor de cada um, usar até as fragilidades dos mesmos a seu favor.

Tanto na Arquitetura como na Moda, os arquitetos e designers desafiam-se constantemente 

a novas circunstâncias, para que haja sempre a necessidade de renovação nas suas respetivas áreas. 

Também as circunstâncias do espaço e do tempo são problemas na arquitetura, como por exemplo 

ambientais. Segundo Norberg-Schulz os arquitetos lidam com situações de design relacionadas com o 

nosso ambiente circundante, questões sociais, portanto, como todas as artes que tomam, geralmente, 

uma posição de manifesto.9 

Em termos mais literais, hoje temos conhecimento de peças de moda que foram inspiradas em 

edifícios, na sua textura, na sua fachada, na sua estrutura, nas suas cores etc. Mas a Arquitetura, também 

usa elementos do design de moda como conceitos e inspiração para a sua obra. É usual ver-se Arquitetura 

inspirada, fundamentalmente no desenho das peças e vice-versa. A arquiteta Zaha Hadid, é um bom 

exemplo pois trabalha muito com as duas artes e brinca com as suas definições, uma vez que sempre 

esteve muito ligada ao mundo da moda. O edifício Thyssen Krupp Headquarters projetado pela arquiteta, 

foi inspirado num dos seus vestidos. O exemplo de Yoshiki Hishinuma é semelhante. Este numa das suas 

coleções desenhou um vestido inspirado num edifício da Marca Tod’s projetado pelo arquiteto Toyo Ito. 

Os vãos do edifício, inspiram o vestido e aparecem, como “buracos” no mesmo e no edifício estes vãos 

permitem a entrada de luz enquanto no vestido permitem que a pele da modelo fique à vista. 

8. LOOS, Adolf, Ornament and Crime, Pinguin Random House, UK, Milton Keynes, traduzido por Shaun Whiteside, 2019, páginas 127 
e 128. Citação original: “For that is the order in which humanity learned to build. In the beginning was cladding”. 

9. NORBERG-SCHULZ, Christian, Intention in architecture. Cambridge: MIT Press, 1992, página 15. 
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FIGURA 1
Peça desenhada pela 
arquiteta Zaha Hadid.
FIGURA 2 
Edifício Thyssen Krupp 
Headquarters, em Essen, 
projetado por Zaha Hadid 
e inspirado no vestido 
presente na figura anterior.

FIGURA 3
Peça desenhada pelo 
estilista Yoshiki Hishinuma 
e inspirada no edifício da 
figura seguinte.
FIGURA 4 
Loja da marca Tod’s, em 
Tóquio, projetada pelo 
arquiteto Toyo Ito.

Uma outra prática comum hoje em dia, é a utilização de tecidos, usualmente associados à moda, 

na arquitetura e o contrário, ou seja, a utilização de materiais associados à arquitetura, presentes em 

peças de roupa. Paco Rabanne, em 1965, cria uma coleção de  vestidos com folhas de metal, que foram 

influenciados por edifícios revestidos por metal. O objetivo era que as folhas de metal servissem como 

uma cobertura do corpo, que é exatamente o que acontece com a arquitetura, que numa outra escala, 

é uma cobertura do corpo também. Frank Gehry, é um dos arquitetos mais conhecidos por explorar a 

cobertura de metal, nos seus edifícios, como é o caso do Guggenheim, em Bilbau. Do mesmo modo que o 

arquiteto anterior, ele é sobejamente conhecido por usar os materiais na sua arquitetura como se fossem 

tecidos, dobrando, cortando etc.

Outra transformação, comum às duas e rara no meio das artes é o restauro, onde uma peça ou 

um edifício sofre alterações, geralmente mantendo apenas a estrutura, de forma a  que sejam alteradas, 

sem nunca perderem a sua essência.

Falando agora, destas duas áreas numa perspetiva temporal, habitualmente associamos a Moda 

a algo mais sazonal, que vive do momento atual, enquanto a arquitetura tem um caráter mais permanente 

e é concebida para perdurar no tempo. Ainda que esta afirmação seja em parte verdadeira, consideramos 

que até neste ponto elas têm características em comum. Infelizmente, a expressão “estar na moda” tão 

utilizada por nós no dia a dia, confunde-nos quanto à definição de “Moda”. Esta expressão, é indicativa 

por exemplo, de se estar a usar roupa que saiu recentemente, roupa atual e que é considerada o “último 

grito”. Mas, e apesar da moda ter de facto esse caracter sazonal, também por causa das diferentes 

estações do ano, uma peça que seja de grande qualidade, tanto a nível de design, como a nível de 

materialidade, sobrevive certamente ao tempo, acaba por ultrapassar todas estas barreiras e pode nunca 

deixar de ser moda. Por este motivo, eu considero que até nisso a Moda e a arquitetura se assemelham, 

pois infelizmente também há arquitetura feita para “estar na moda”, que usa materiais e ideias de design 

que estão a ser altamente utilizados por todos no momento e essa arquitetura não dura tanto assim 

temporalmente e mesmo que dure não é algo que beneficie a cidade e a vida humana, como deveria. 

Existe, ainda assim, arquitetura que realmente é feita para responder aos seus propósitos e que é de 

caráter mais permanente, que perdura porque de facto tem qualidade, esteticamente, funcionalmente e a 

nível de materialidade. Isto, ainda que a níveis diferentes, é como explicamos o mesmo que acontece na 
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FIGURA 5
Museu Guggenheim, em 
Bilbao, projetado pelo 
arquiteto Frank Ghery.

FIGURA 6, 7, 8 e 9
Peças em metal da 1ª 
coleção do estilista Paco 
Rabanne.

Moda, “na arquitetura as tendências são perpetuadas assim como na moda”.10

As correntes artísticas, são mais um ponto de união entre estas duas disciplinas da arte. A 

chegada do Pós-Modernismo, por exemplo, é marcada por alguns arquitetos em específico, que 

introduzem esta corrente na sua área. Entre eles estão arquitetos como Aldo Rossi, Robert Venturi e 

Philip Johnson. Também a moda, contou com estilistas, que introduziram esta corrente como é o caso de 

Alexander McQueen, Vivienne Westwood e Comme des Garçons.11 Nesse momento, tanto na moda como 

na arquitetura, tudo era bastante estruturado, elegante com curvas e linhas que cativavam o público.

Por volta do final do século XIX (dezanove), a moda e a arquitetura ganharam uma nova dimensão. 

Com a importância, que cada vez mais, se dá ao papel do arquiteto num edifício, também as marcas, 

quiseram que as suas lojas contassem com arquitetos, para a sua execução, uma vez que este iria fazer 

com que os espaços falassem a mesma língua que a marca e que reforçassem até o conceito da mesma. 

Com o aumento das lojas, feitas por arquitetos para diferentes marcas, apareceu a oportunidade 

de estudar a Moda na arquitetura destes edifícios comerciais e nos edifícios em geral.

A relação da Moda e da Arquitetura, é uma relação mútua de interesses, onde a marca demostra 

o seu conceito através das obras de arquitetura e consequentemente o seu lado menos superficial, mais 

cultural. A Moda, encontra assim na arquitetura, a seriedade e perenidade que tanto procura. A arquitetura, 

por sua vez, ganha novos estímulos e orçamento, para grandes evoluções na sua área.

O que estivemos a fazer até aqui, foi no fundo comparar as duas artes, e a verdade é que muitos 

não concordam que as duas possam ser comparadas, uma vez que a Moda é algo sazonal e fútil e a 

arquitetura é algo que deve ser duradouro e essencial na vida, como já foi suprarreferido. Mas a verdade é 

que como vimos, ambas têm bastante em comum e resultam em coisas fantásticas, quando combinadas. 

Acreditamos que a moda, é uma arte tão digna como a arquitetura, ou como outra qualquer e que a moda 

é um dos catalisadores para a inovação da arquitetura dos dias de hoje, assim como a arquitetura é um 

catalisador para a evolução na Moda.

“(...) Subestima-se o poder da moda. Porque é que a moda tem que ser uma coisa má? Muitas 

pessoas pensam que a moda, a música e inclusivamente a arte contemporânea, são coisas 

superficiais quando comparadas com os propósitos da Arquitetura. Nós discordamos dessa opinião. 

10. WIGLEY, Mark, The Architecture of Deconstruction, The MIT Press Cambridge, London, 1995, página 19.
11. JONES, Terry; RUSHTON, Susie, Fashion Now, 2º edição, Tashen, 2008, página 56. 
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Achamos arrogante pensar em tais categorias... Estas atividades dão forma à nossa sensibilidade, 

são expressão do nosso tempo. E não é o glamour da moda que nos fascina. Na realidade estamos 

mais interessados no que as pessoas escolhem para vestir, com o que gostam de envolver os seus 

corpos...estamos particularmente interessados nesse aspeto de pele artificial que acaba por se 

converter numa parte íntima dessa pessoa.”12

 Jaques Herzog

Desta forma, esta dissertação foca-se precisamente em pontos que as duas têm em conjunto 

desenvolvido e no resultado da colaboração das mesmas, tanto em situações perenes, como em situações 

efémeras, pois como referimos, uma intenção na manipulação do espaço, pode constituir pensamento 

arquitetónico.

Iremos avaliar o que acontece, quando uma marca quer fazer uma loja, uma fundação, um 

museu ou mesmo um desfile e contrata um arquiteto que os projete, em função do conceito da mesma, 

mantendo esse mesmo conceito e até reforçando-o. A arquitetura em prol da moda e a moda em prol da 

arquitetura.

“O nosso desejo é utilizar a arquitetura como um instrumento de publicidade para a marca. A 

nossa marca faz isto, mas também a Prada, a Hermès e estas casas têm meios financeiros 

necessários para testar novas ideias no campo da arquitetura”13

David Mcnulty

12. El Croquis,”1981/2000 Herzog & de Meuron 60-84 ”, 2004 página 27.
13. Ex-chefe de departamento de arquitetura da Louis Vuitton.

I.II. A SISTEMATIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA MODA

A Moda, nasce em meados do século XIV (catorze), com o pequeno gesto da mudança do 

tamanho de uma peça, que deveria ser unissexo, para que fosse diferente para homens e mulheres14, este 

acontecimento desencadeia uma revolução na roupa e na sua execução.

Os primeiros sinais da Moda como um negócio, como um sistema, ocorrem em Paris no século 

XIX (dezanove). Nesta época, a Moda era valorizada só por excêntricos ou pessoas com maior poder 

de compra. Era o costureiro que criava as peças, sendo este o correspondente à figura atual de diretor 

criativo. À época, não havia a ideia de uma marca ou nome associados à produção de roupas, e tal não se 

traduzia ainda numa atividade centralizada e em grande escala. A Moda era um luxo para poucos. 

Por volta do ano 1870, Charles Worth, cria a primeira casa de alta-costura e com ela um novo 

modelo de negócios, diferente do que havia sido feito até então. Assim nasce a primeira marca, com o seu 

nome e propondo um novo modelo de produção. No mesmo espaço, o costureiro criava, produzia e exibia 

as roupas. 

Este acontecimento, desencadeou uma grande mudança de perspetiva, onde o cliente em si e o 

seu gosto pessoal, deixaram de ser o catalisador na criação de peças, como acontecia até então em Paris 

e no mundo ocidental. O estilista passou a criar coleções e não peças para clientes, individualmente, e 

essas coleções resultavam do seu gosto e da sua vontade criativa. O cliente já não se dirigia ao costureiro 

para fazer a sua roupa num dia marcado por si, mas sim agendado pelo costureiro, numa apresentação 

de todas as peças por si elaboradas, a todos os seus clientes em simultâneo. Este foi um dos factos da 

história da Moda, como um sistema, que mais impulsionou a existência de desfiles e consequentemente 

14. LIPOVETSKY, Gilles, The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy, Catherine Porter, Princeton, 1994.
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mas também culturais.16

No seu livro, o sociólogo debruça-se sobre três questões, de extrema importância, no 

funcionamento do sistema da moda: a produção, a distribuição e o consumo. Este descreve a produção 

como o que garante a execução das peças; a distribuição que se assegura de que as elas são estregues 

aos clientes, e o consumo que é o que faz com que os mesmos deem uso a essas mesmas peças. Barthes 

divide as peças em três fases: a peça real, a peça representada e a peça usada. Para isso cria uma 

imagem irreal de um objeto, uma peça de vestuário que atrai, persuade, seduz e como consequência, gera 

receita, ambos os sistemas regem-se segundo fatores económicos.

A passerelle, por sua vez, também pode ser dividída por três componentes fundamentais, são 

eles a acção o tempo e o espaço. A ação é a de um corpo que exibe as roupas, o espaço é onde essa 

ação ganha vida e o tempo refere-se à fração temporal que dura a ação, nesse mesmo espaço. Um desfile 

representa, consequentemente, um espaço, um tempo e uma ação e é simultaneamente uma espécie 

de máquina do tempo que reúne futuro, presente e passado. Futuro, pois apresentam coleções para a 

estação que se segue; Presente, pois apesar disso, estão a ser vistas no agora; Passado porque já foram 

concebidas e no fim do desfile já foram de certa forma experiênciadas também. Os desfiles surgem do 

sistema da moda e por essa razão são um dos elementos que o compõe.

Deste modo, o sistema da Moda é, assim como qualquer sitema um conjunto de muitos outros 

individuais, relacionados entre si, cuja intenção, neste caso em concreto, é manter a existência da Moda 

aconteça o que acontecer. São parte desse sistema elementos como: os media, profissionais da área, 

espaços culturais, influencers, consumidores e artistas.

A Moda, é uma condição que se alimenta de tudo o que acontece, por isso, determinar o seu 

próprio ambiente, é considerar tudo o que a rodeia e que pode provocar mudanças e novidades nela 

nomeadamente fatores políticos, sociais e económicos.

O Le Bon Marché, primeira infraestrutura com lojas de departamento do mundo moderno, abre 

em 1852 em Paris. Este local destinava-se a um novo tipo de consumidores, principalmente pessoas de 

classe média, agora atraídas pela oferta de trabalho e pela ideia de ganhar dinheiro.17 Em simultâneo, os 

Estados Unidos da América, produziam uma linha de automóveis, criada por Henry Ford e com ela uma 

nova maneira de pensar, que em breve iria definir a padronização e a produção em massa, como um 

16. CARTER, Michael, Fashion Classics: from Caelyle to Barthes, Berg, New York, 2003.
17. MARCHETTI, Luca From the object to the invisible in Fashion and Imagination: About Clothes and Art, Artez, Arnhem, 2009. 

a democratização da moda. 

Sucessivamente, com o aparecimento de novas casas, estes eventos de apresentação da 

coleção aos clientes, os desfiles, por seu turno, deixaram de ser programados pelos costureiros, mas 

sim pela Chambre Syndicale et la Haute Couture. Inicialmente, estes eventos ocorriam duas vezes no 

ano, organizando-se em duas fases distintas, outono/inverno e primavera/verão, para ordenar o fluxo de 

compradores e clientes ao longo desse mesmo ano. A Moda foi-se, desta forma, institucionalizando e 

surgiram as “Semanas da Moda” onde se apresentavam as coleções de todas as casas de alta-costura.

Entre 1900 e 1917, o referido modelo de negócio criado por Worth, chega aos Estados Unidos da 

América, muito devido ao facto de os estilistas parisienses terem começado a expor e a exportar as suas 

roupas para o exterior da Europa. Apesar disso, o modelo sofre várias alterações com a interpretação dos 

americanos fundamentalmente, porque estes se interessavam em produzir em grande escala, de forma a 

chegar a mais pessoas e, consequentemente, a ser menos exclusivo.

Os desfiles, também sofreram alterações em prol deste facto, dando lugar a autênticos 

espetáculos de marketing, dirigidos aos compradores e aos media. A ideia de fazer com que as roupas 

de luxo atingissem um maior público, foi algo em que os americanos investiram bastante, resultando na 

origem de novas realidades, entre elas, as lojas de departamento. 

As diferenças existentes entre o modelo europeu e o americano, são ainda hoje nítidas: na Europa 

observamos um sistema que serve de ferramenta de mediação social, que vive de artistas excêntricos e 

criadores; nos Estados Unidos, o sistema é mais industrial e serve interesses, acima de tudo económicos, 

onde o lucro é o principal objetivo.

Com os desfiles a assumirem este papel de importância na comunicação da marca aos seus 

clientes, o espaço da concretização do espetáculo sofre também algumas alterações físicas. Com efeito, 

os corredores onde as modelos desfilavam, ganharam altura, para dar destaque às peças que as mesmas 

exibiam, surgindo a passerelle que conhecemos hoje. O comprimento deste espaço também mudou, uma 

vez que eram feitas mais peças e necessárias mais modelos.

Roland Barthes15, foi a primeira pessoa, a referir-se à moda como um sistema, no seu livro “The 

Fashion System”. O método que expõe é muito influenciado por Karl Marx, bem como na sua ideia de 

modelo de produção, distribuição e consumo que se estende não só a instituições sociais e económicas, 

15. Roland Barthes foi um escritor, sociólogo, crítico literário, semiólogo e filósofo francês.

CONTEXTUALIZAÇÃO |  A SISTEMATIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA MODA



30 31

ARQUITETURA DA MODA. ENTRE O EFÉMERO E O PERMANENTE.

modelo possível, numa economia global que ansiava por novidade, velocidade e tecnologia. 

No final do século XIX, em Paris, surgiu uma nova classe social, fascinada pela liberdade 

conquistada após a revolução francesa, preludiada pela revolução industrial. Este facto, desencadeou o 

crescimento de um novo mercado, que veio satisfazer um grupo sedento por consumo.

Nas artes, denota-se uma resistência ao novo cenário burguês, sendo que muitos artistas se 

recusam a aderir a um sistema que só se preocupa em vender e em popularizar a arte. É nesta fase, que 

os artistas se começam a manifestar contra a produção em massa. Como resultado, estes começam a 

ser associados a movimentos sociais e vistos como intelectuais, por não se conformarem e lutarem por 

valores diferentes. 

O aparecimento dos caminhos-de-ferro e do automóvel imprimem rapidez, até na forma de 

como as pessoas se deslocam, e criam a necessidade de movimento. Estas criações afastam a sociedade 

do passado e colocam-na numa condição mais moderna, ganhando-se assim uma vida para além da que 

se tinha até então, uma nova vida social. Paris fica famosa nesta época, pelos seus espaços sociais como: 

cafés, avenidas e parques. As ruas passam a uma dimensão diferente e tornam-se testemunho de um novo 

tipo de vida do indivíduo. A população passa a frequentar locais públicos e da moda, fundamentalmente as 

mulheres. Estas movimentavam o corpo de uma nova forma, exibindo as suas roupas com outra atitude. 

A Moda, atingia uma fase difícil da sua história, com a população a vestir-se para a modernidade 

e não, como outrora, em que respeitavam um código estabelecido pela monarquia. Após a revolução, 

todos podiam vestir-se como queriam, contudo, havia ainda uma grande necessidade de se ser visto bem 

vestido, pois era uma forma de mostrar o estatuto social de cada um. Esta era mais uma prova de que, de 

facto, estávamos a encarar uma era moderna. 

Como já foi referido, havia locais onde as pessoas se divertiam e se mostravam, vestidas com 

roupas ao seu gosto. As corridas de cavalos, são um bom exemplo disso e serviram de grande inspiração, 

para os desfiles que apareceram mais tarde, bem como na criação de roupas destinadas a diferentes 

atividades ou ocasiões sociais. As peças eram feitas para cada um, de forma individual, mas seguiam o 

estilo em voga da época. 

Com a chegada da Belle Époque, a moda deixa de se centrar só na mulher e passa a valorizar 

o homem também.

O aparecimento dos desfiles nos Estados Unidos, marca sem dúvida a consolidação do sistema 

da moda. Um sistema corporizado e transformado num modelo de negócio.

Depois da 1ª Guerra Mundial, a alta-costura passa por uma crise, que resulta numa queda 

drástica nas vendas, uma vez que as prioridades eram, obviamente, outras. Paris estava em quarentena e 

os Estados Unidos aproveitaram esta fase para desenvolver a sua própria indústria da moda. 

A primeira grande mudança desta indústria, estava precisamente ligada aos desfiles de moda, 

ou seja, enquanto as casas de alta-costura francesas realizavam os seus desfiles  de forma a serem mais 

privados, mais exclusivos e mais pequenos, os desfiles americanos eram pensados, fundamentalmente, 

como uma forma de promover as roupas a um nível industrial, trazendo esses espetáculos para as lojas 

e tornando as peças mais acessíveis a todos. Estes eventos, eram muito maiores, do que os que eram 

realizados em Paris.

O primeiro desfile americano, que de facto faz transparecer o novo sistema da Moda, realiza-se 

em 1910, na cidade de Nova Iorque, denominado de “The wanna maker’s fashion show” onde o espaço 

do espetáculo, foi aumentado para dar lugar a um auditório. 

Em Paris, os desfiles remetiam sobretudo à vida parisiense e na América, apesar dos objetivos 

do espetáculo serem diferentes, eles mantinham uma certa atmosfera inspirada nas ruas de Paris, uma 

vez que esta foi sempre a capital da Moda. A França mantém, em Paris, o seu estatuto de capital da 

Moda e centro criativo e os Estados Unidos da América como centro de produção. Nesta época, houve 

quem apoiasse a posição dos Estados Unidos da América e quem, como disse, reagisse contra o sistema 

americano, nomeadamente os artistas.

Como já foi evidenciado, com a interferência das ideias americanas na área da Moda, houve 

muitas alterações, entre elas é de destacar a criação do pret-à-porter, um modelo mais acessível a todos, 

não só em termos de preços, mas também na variedade de tamanhos e estilos. O desenvolvimento deste 

negócio mais acessível, veio dinamizar bastante o próprio negócio da Moda e assim contribuir para a sua 

sistematização. No entanto, a alta-costura é obviamente prejudicada, uma vez que o pret-à-porter se 

revela uma solução mais acessível. Desta forma, mais uma crise na alta-costura verifica-se por volta dos 

anos 50, com o aparecimento deste novo modelo de negócio.

Uma nova crise ocorre nos anos 90, devido à situação económica, que se vivia nessa época. 

Durante esta crise, a alta-costura, passou a ser vista por muitos dos seus clientes, como uma despesa 

desnecessária. Antes da década de noventa, havia registos de mil e quinhentos clientes da alta-costura 

em todo o mundo e no pós-crise constata-se que apenas trezentos desses clientes, se mantiveram a 

valorizar e a investir neste negócio.
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Toda esta situação, gera uma grande necessidade de inovação na área, mesmo no pret-à-porter, 

que também acabou por perder muitos dos seus clientes. É de destacar a atitude inovadora de alguns 

estilistas perante esta situação como é o caso de Tom Ford que passou a vender nas suas passerelles o 

que até então não se havia visto à venda, sensualidade. Isto influenciou claramente vários estilistas, que 

começaram a apresentar os seus desfiles e as suas peças de uma forma mais sensual. Tom Ford e Marc 

Jacobs foram assim como Worth no seu tempo, muito inovadores, o que beneficiou bastante a indústria. 

Também Alexander McQueen e Jonh Galliano marcaram os anos 90 pela sua extravagância e 

irreverência. Ambos foram aclamados pela crítica como verdadeiros profetas do estilo e a combinação dos 

dois resultou numa das melhores experiências de marketing vistas até hoje.

As marcas Louis Vuitton e Gucci, destacam-se igualmente nesta altura, ao desenvolverem uma 

estratégia de negócios, que contou com outros profissionais na área das artes.

Em 1995, a internet ganha muito poder e não demorou muito tempo até que esse poder se 

estendesse ao sector da moda. Criaram-se sites, onde as pessoas podiam comprar peças de marcas de 

luxo, sem sequer terem que se dirigir às lojas, ou seja, a roupa de luxo era finalmente de possível alcance 

em todas as partes do mundo. São de destacar sites como o Net-à-porter, cujo objetivo é vender peças de 

prêt-à-porter e que ainda hoje é um dos sites mais conhecidos e da preferência do público. O Showstudio 

é um outro site, que em vez de se dedicar a vender peças como o anterior, exibe filmes de moda que à 

sua maneira ajudaram bastante na divulgação das roupas de luxo.

Apesar de toda a evolução na área, e como em todos os casos, a moda começou a perder a sua 

essência no meio de tantas transformações. Não consideramos que tenha deixado de ser Moda, mas sim 

que se tenha tornado numa forma de Moda diferente, que muitos já não vêm com o mesmo valor que 

reconheciam no seu início. Muitos estudiosos acabam por concluir que o início do novo século “representa 

o momento em que a moda deixou de ser moda e se tornou no culminar da sua própria existência”.18

Assim como a Moda, a Arquitetura também sofreu processos similares. Em tempos, a disciplina 

encontrava-se para o indivíduo comum como distante, logo ter um arquiteto encarregue de um projeto 

era algo tido como um luxo pois tinha custos muito altos associados que poucos podiam pagar, algo que 

paralelamente à Moda ainda acontece nos dia de hoje. 

Apesar disso, hoje para além do trabalho de um arquiteto estar disponível a todos, os arquitetos 

trabalham com o estado, em obras públicas, que são para o usufruto de todos. Com o tempo, os fatores 

18. RIVIERE, Margarita, Crónicas Virtuales, Anagrama, Barcelona, 1998.

políticos, económicos e sociais mostraram-se como uma chave para um processo que como a evolução 

humana, tinha que ter também uma evolução democrática. Assim passou a existir a noção e preocupação 

com habitação social para as pessoas que não têm possibilidades, e que por isso vivem em casas 

financiadas pelo estado e onde este assume parte dos custos. Desta forma, os moradores poderiam pagar 

apenas uma quantia simbólica pelo sítio onde viveriam.

É no final do século XIX (dezanove) que este processo ganha força e constatam-se bastantes 

alterações nos grandes centros urbanos, fundamentalmente a nível socioeconómico. A Revolução 

Industrial, trouxe consigo grandes inovações técnicas como a produção otimizada do ferro e de outros 

materiais. Estes acontecimentos proporcionaram condições para o melhoramento de algumas técnicas, 

como foi o caso do betão. 

Do ponto de vista formal e cultural, na arquitetura surgiram novos padrões e outros 

desenvolvimentos. A negação ao excesso de ornamento e a racionalização do espaço, com formas muito 

geométricas e lineares, tomavam assim lugar na arquitetura. Estávamos perante uma corrente moderna, 

da qual foram impulsionadores arquitetos como Mies Van der Rohe e Le Corbusier. Esta fase espelhava 

uma maior globalidade de oferta e consequentemente uma maior acessibilidade a todos. Comprovada pela 

criação de uma maior automatização e igualdade na área, fazendo com que a standardização permitisse, 

como mencionado, acesso a novas soluções.

Le Corbusier, uma das personagens cruciais desta corrente, refletiu sobre as mudanças 

necessárias para a arquitetura e na linha das inovações técnicas criou cinco princípios, que nos revelavam 

novas identidades espaciais e com elas novas necessidades de gerir e organizar o espaço. Por exemplo, 

com o piso térreo desobstruído, inexistente até então, há uma maior relação entre a cidade e o edifício 

quebrando-se, em parte, o maior momento da sua separação, o piso térreo.

A arquitetura moderna, mostrou ser possível introduzir novos ideais que contribuíram de forma 

muito significativa para a democratização e sistematização da arquitetura.

O facto de se reforçarem as relações entre o cheio e o vazio, o construído e o não construído, o 

privado e o público faz com que a preocupação de maior relevância seja a forma de como o espaço vai 

ser utilizado, pelos cidadãos.

Entre o século XX e o século XXI, a Arquitetura passa a ser associada também a quem a realiza, 

isto é, a arquitetos que, à sua maneira contribuíram para a manter em evolução. Assim, a automatização 

e racionalização do desenho arquitetónico, criado pelo movimento moderno, levou a que anos mais tarde, 
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no movimento pós-moderno surgissem os paradoxos ao passado com gestos únicos e orgânicos, sendo 

a cidade palco de racionalização existente e espontaneidade presente, simultaneamente. Com efeito, no 

nosso entendimento, é fundamental este processo paralelo entre arquitetura e Moda, assim como com 

qualquer outra área, a partir do momento em que existe uma automatização e acesso comunitário, há 

também um desejo de criações autênticas que posteriormente, devido a este processo de democratização, 

também passarão a ser regularizadas e automáticas. Torna-se necessária a diferença, para existir 

uniformidade. 

A criação do ícone, seja ele a coleção de roupa sem qualquer ligação, à partida, com a vida 

quotidiana ou um edifício como o Centro Pompidou em Paris, leva a sociedade e a democracia da mesma 

a converter essa exceção numa norma regularizada e acessível a todos. A verdade apresenta-se crua e 

objetiva, os grandes ícones do passado traduzem-se nos vestidos das mulheres de mais posses como as 

rainhas ou no caso da arquitetura em edifícios de poder como as Pirâmides de Gizé ou o Coliseu Flaviano 

em Roma que, em ambos os casos, influenciaram momentos e correntes populares. 

Dizer que houve ao longo do tempo uma democratização da arquitetura, é dizer que a mesma se 

tornou mais acessível, tanto em termos económicos, como em termos sociais a todos e que assim como 

na Moda, ainda que nem todos possam recorrer a arquitetos para a execução das suas casas ou edifícios 

com outro tipo de programas, hoje todos temos direito a viver o espaço, a visitar obras importantes, 

a ler e a estudar arquitetura. Por isso a arquitetura hoje é acessível a todos, não só pelas inovações 

técnicas desencadeadas pela Revolução Industrial, mas essencialmente pelo pensamento que trouxe com 

o equilíbrio entre a igualdade e a diferença de modo a criar um conjunto mais completo e democrático.

À semelhança da Moda, a Arquitetura nasceu de uma das necessidades mais primitivas do 

Homem, a necessidade, de se cobrir e de se proteger, como já foi referido por nós anteriormente. Ao 

longo do tempo as duas desenvolveram a sua vertente no luxo, onde existe de facto um tipo de moda e 

arquitetura que não está acessível a todos. Ao mesmo tempo, as duas artes, tanto a de vestir como a de 

habitar foram sempre e acima de tudo, uma necessidade globalizada e generalizada entre todos os seres 

humanos.



36 37

ARQUITETURA DA MODA. ENTRE O EFÉMERO E O PERMANENTE.

II. MOMENTOS DE ARQUITETURA EFÉMERA NA MODA



38 39

ARQUITETURA DA MODA. ENTRE O EFÉMERO E O PERMANENTE.

II.I. A EVOLUÇÃO DE UM DESFILE ATÉ AOS DIAS DE HOJE 

HISTÓRIA

A ideia de desfile nasce no século XIX (dezanove) quase simultaneamente com o nascer da alta-

costura. Um desfile pretende acima de tudo comunicar e promover o que apresenta. Apesar do criador 

do desfile como o conhecemos hoje, com pessoas a exibir peças de roupa, ser desconhecido, sabe-se 

que o primeiro passo que foi dado com a mesma intenção foi a criação de fashion dolls 19. Estas bonecas 

eram enviadas para as cortes para que as pessoas tomarem conhecimento das novas modas e replicar os 

modelos que as bonecas tinham vestidos, em tamanho real, para os poderem finalmente usar. A primeira 

fashion doll, de que se tem conhecimento, foi enviada pela mulher do rei D.Carlos VI de França em 1391 

para a rainha Ana de Inglaterra, esposa de Ricardo II. Esta boneca era, ao contrário das outras fashion 

dolls, do tamanho de uma pessoa real e tinha vestida roupa das últimas tendências da corte francesa. 

Como as roupas eram também à escala real, a rainha Ana pôde usa-las imediatamente, ao invés de as 

mandar confecionar, como acontecia na época.

A primeira costureira a ser mundialmente reconhecida foi Rose Bertin, ela tinha nacionalidade 

francesa e fazia as roupas da Rainha Maria Antonieta, mulher de Luis XVI. Conseguiu reconhecimento 

mundial após enviar fashion dolls para as cortes das mais importantes capitais europeias e foi, assim 

apelidada de Minister of Fashion.

A partir dessa fase, enviar fashion dolls com as últimas tendências começou a ser uma prática 

comum entre as cortes na monarquia europeia, atingindo o seu pico entre 1640 e 1790. Do século XVII 

(dezassete) até ao XIX ( dezanove) foi percetível que as peças conquistavam melhor as clientes, quando 

19. Fashion dolls eram bonecas em miniatura vestidas com réplicas de peças das últimas tendências da moda da altura. Eram 
conhecidas também como “puppets”, “dummies”, “little ladies” ou “fashion babies”. 
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manequim, apresentando assim as roupas aos clientes. Consequentemente, a casa Worth foi a primeira 

a apresentar as roupas em mulheres reais e não em bonecas. Tal facto traduziu-se num grande passo na 

história da evolução do desfile até aos dias de hoje, pois os clientes identificavam-se automaticamente 

mais com as roupas por as verem vestidas em seres humanos reais à sua imagem.

Assim e com a crescente influência do La Chambre Syndicale de la Haute Couture, organismo 

francês criado nesta fase, que passa, como ainda hoje, a ser responsável pelo calendário anual da moda,  

organizando quatro eventos oficiais. A criação desta instituição foi influenciada pelos Estados Unidos da 

América e pela forma de como os americanos sistematizaram o negócio.

Nos anos 20 os desfiles de moda preenchiam quase sempre estes três pré-requisitos: ser um 

espetáculo, racionalizar o corpo e associar o movimento à modernidade20. Estes eventos eram só para 

mulheres da classe alta e tinham uma duração muito maior do que a que têm hoje em dia, sendo que 

agora um desfile dura de 15 a 20 minutos e na altura durava de 2 a 3 horas pois realizava-se a um ritmo 

muito lento e cada peça de roupa apareceria duas vezes no palco, sendo que hoje só aparece uma vez.21 

Ainda nesta década, vários estilistas contribuíram para a rápida evolução daquilo que era um 

desfile, nomeadamente Paul Poiret, Madame Paquin e Jean Patou.

Paul Poiret ficou conhecido pelas suas montras originais e controversas. Este estilista foi dos 

primeiros a levar as suas modelos a desfilarem em diferentes sítios, que não a sua casa de costura. Ele 

fazia eventos na ópera, em hipódromos, em hotéis de luxo e chegou inclusive a levar as suas modelos à 

Rússia para apresentarem uma das suas coleções.

Paquim foi a responsável pela invenção de um momento final no desfile como algo a destacar. 

Por sua causa, dar um final ao desfile tornou-se algo universal e como sabemos ainda hoje esse momento 

é de grande importância.

Jean Patou, por sua vez, foi o primeiro estilista a usar modelos americanas nos seus desfiles 

após a crítica de uma cliente que dizia não conseguir identificar-se com as roupas dele, por serem 

pensadas apenas para mulheres francesas, que tinham corpos característicos, mais redondos do que os 

das americanas, por exemplo. O uso das modelos americanas trouxe diversidade aos desfiles e uma ideia 

de corpo ideal diferente da que havia até então, deixando de ser desejado um corpo mais redondo como 

20. EVANS, Caroline,The Mechanical Smile: Modernism and the first fashion shows in France and America, Yale University Press, 
London, 2013.

21. MARSHALL, Cherry, The Cat-Walk, Hutchinson, London, 1978.

vestidas em bonecas ou manequins, ou seja em corpos, mesmo que sem vida.  Até então inexistia ainda 

o conceito de alta-costura.

No século XX realizou-se a primeira exposição de fashion dolls em Paris, à qual foi dado o nome 

de Thêàtre de la Mode. Este evento aconteceu em 1946, no fim da segunda Guerra Mundial, quando 

as pessoas procuravam a mudança a todos os níveis, depois de uma fase de dificuldade ímpar. Nesta 

exposição vários artistas de diversas artes apresentaram as suas obras ao público.

Ainda que as roupas não tivessem sido usadas por modelos, foram apresentadas em fashion 

dolls, o que lhes conferiu uma forma mais humana. Foram necessários duzentas e vinte e oito manequins 

com doze diferentes cenários para garantir às peças de roupa o ambiente pretendido.

Estas figuras foram construídas por Eliane Bonabel e Joan Rebull. O director artístico da 

exposição foi Christian Bérard e o projeto foi coordenado pelo Chambre Syndicale de la Haute Couture 

Parisienne. Estiveram envolvidos neste projeto nomes como Balenciaga, Hérmes, Balmain, Lanvin, 

Molyneux, Schiaparelli, Worth e Ricci. Esta exposição, criada originalmente para ajudar a angariar fundos 

para as vítimas da 2ª Guerra Mundial, foi mais tarde apresentada em Inglaterra, Espanha, Dinamarca, 

Suécia e na Áustria. No ano seguinte atravessou o oceano e teve lugar nas cidades de Nova Iorque e São 

Francisco, sem descurar a evolução temporal e, por isso, com algumas atualizações a nível de tendências 

de moda.

Com o aparecimento das casas de alta-costura, começaram a fazer-se peças exclusivas para 

cada cliente e por esse motivo não havia a necessidade de um desfile, onde se viam as peças para depois 

comprar ou mandar fazer. 

Charles Frederick Worth foi o criador da primeira casa de alta-costura. Com ele começaram 

a fazer-se pequenas passagens de modelos, dentro das próprias lojas ou casas dos costureiros, onde 

existia um espaço, que apesar de não estar elevado ou realçado de alguma maneira, servia para que as 

modelos desfilassem com as roupas e para que o cliente e/ou o costureiro pudesse observar as peças. 

Esse espaço foi evoluindo e hoje é o que  chamamos de passerelle. A plateia era, à data praticamente 

inexistente ou composta apenas pelo costureiro e o seu cliente. Esta, nos moldes em que a conhecemos 

hoje, só surgiu com o fenómeno da sistematização da moda. O cliente perde o lugar central e a casa de 

alta-costura toma-o, sendo que o desfile já não existia quando o cliente se dirigia ao costureiro, mas sim 

quando o costureiro decidia apresentar toda a coleção, fazendo disso um evento para vários clientes. 

Marie Vermont, mais tarde mulher de Charles Worth, foi talvez a primeira mulher no papel de 
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neste tipo de espetáculo, o que veio mais tarde resultar na criação do prêt-à-porter, mais acessível e 

popular do que a alta-costura. 

Em 1984, John Galliano apresenta a sua primeira coleção como forma de concluir o seu curso 

de designer de moda ao qual deu o nome de “Les Incroyables”. Neste desfile dramático as manequins 

remetiam a mulheres como que ressuscitadas da Revolução Francesa. Com este estilista todos os 

desfiles eram autênticos espetáculos, pelos quais as pessoas ansiavam, por serem sempre tão teatrais e 

surpreendentes.

Há que referir que por volta dos anos 60, o desfile sofre uma disputa de poder com outras duas 

formas de divulgação da moda que apareceram na altura, a fotografia e a revista de moda.

Os anos 80, no geral, foram anos de excessos e a moda não foi exceção.

 “A Moda tornou-se numa força global.”23

Os dois eventos anuais da apresentação da coleção das casas passam a ser do conhecimento 

geral das pessoas através da divulgação, nos meios de comunicação, passando estes a ser eventos 

fundamentais para os media, dado a atenção popular e ganhando assim uma nova dimensão. 

Bourdieu refere que quando foi finalmente possível produzir televisão por satélite de França para 

a América do Norte, a primeira transmissão transatlântica a realizar-se foi um desfile de moda.24 

No mundo todo falava-se de celebridades e editores de moda que agora ocupavam as primeiras 

filas destes eventos. Entre 1976 e 1986, o número de pessoas que assistiam aos desfiles fisicamente 

passou a ser quatro vezes maior. Estes deixaram de ser tão privados para serem de conhecimento geral, 

ainda que de frequência exclusiva, até aos dias de hoje.

Nos anos 90 os desfiles entram numa fase minimalista acompanhando a tendência nas outras 

áreas, que durou até ao fim do século XX (vinte). 

No século XXI (vinte e um) todos passam a ter acesso aos desfiles pela internet e apesar destes 

voltarem a ser mais complexos e teatrais, partem da mesma forma de conceitos minimalistas à decada 

anterior.

23. EVERETT, Judith, Guide to Producing a Fashion Show, Bloomsbury Publishing Plc, 2018, página 14. Citação original “Fashion 
became a global force.”  

24. BOURDIEU, Pierre, Modeskaparen och hans märke - Bidrag till en teori om magin, em Kultursociologiska tekster, Brutus Östling 
Bokförlag Symposion, Stockholm, 1991, página 108.

as europeias e passando a preferência a ser o corpo mais magro e atlético, como as americanas. 

Patou foi igualmente o criador da entrada dramática como algo importante num desfile, que é 

também ainda hoje utilizado nos espetáculos do mundo da Moda.

Com o aumento da importância do desfile das casas de alta-costura, também na América esta 

começou a ser uma prática usual, contudo os objetivos e os moldes eram um pouco diferentes dos 

parisienses, como falaremos mais a frente. Este domínio em França e nos Estados Unidos manteve-se 

até ao final dos anos 30 e também por esse motivo, os desfiles de moda começaram a ser uma fonte de 

inspiração para espetáculos, como os da Broadway, que incorporavam os seus formatos numa espécie de 

performance com teatro, dança, música e Moda.

Aproximadamente em 1929 aconteceu o primeiro desfile de Moda masculino. O que se traduziu 

num grande avanço na altura, dado que o papel do homem se associava mais ao estilista/costureiro e o 

de mulher à modelo/manequim. Daí em diante os estereótipos nesta área perderam força, e assim como 

o homem passa a ter a oportunidade de ser modelo de passerelle, também a mulher pode ser a criadora 

das peças de uma casa de alta-costura.

Os desfiles, no que lhes concerne, mantiveram-se Fashion Parades mais ao menos até 1950, 

no sentido em que consistiam apenas num grupo de mulheres a exibirem roupas, sem qualquer tipo de 

narrativa adjacente a este ato, tão somente para mostrarem as peças aos clientes. A qualidade destes 

eventos aumentou significativamente com a chegada da tecnologia e consequentemente com a valorização 

dos fatores: luz, música, cenário e manequins, cada vez mais profissionais. 

Nesta altura já havia imprensa, ainda que muito elementar. Os seus membros eram vistos como 

mau público e as máquinas fotográficas eram proibidas. Apenas ilustradores, com a devida autorização, 

podiam assistir aos desfiles e registar alguns desenhos no momento, esses desenhos não podiam ser 

revelados até ao lançamento da coleção.

Christian Dior, para além das suas criações estrondosas, ficou também conhecido pelo 

seu contributo na mudança do formato do desfile logo na sua primeira apresentação em 1947. Esta 

performance foi mais teatral, como nunca havia sido visto até então, uma revolução da moda na forma 

de se comunicar e de se mostrar.22 Monsieur Dior pediu às suas modelos que não exibissem apenas as 

roupas, mas que mostrassem uma atitude e uma personalidade ao usá-las. Este desfile que foi, como 

referimos, uma espécie de revolução na moda abriu portas a que tudo fosse mais real e mais natural 

22. QUICK, Harriet, Catwalking. A History of the Fashion Model, Hamlyn, London, 1997, página 70. 
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desfile, a audiência é diferente a cada geração, o cenário e até os próprios modelos, que por sua vez já 

são fatores internos.

Os fatores internos, contribuem para o sucesso de um desfile, uma vez que é necessário criar-

se uma atmosfera específica para o espetáculo, em prol da transmissão da mensagem pretendida. Esses 

fatores podem ser o cenário, que é constituído por: luzes, cores, música, design, passarela, pelo próprio 

local que alberga o desfile e que condiciona de múltiplas maneiras o espetáculo. Estes fatores têm 

quase sempre uma relação muito forte com a coleção criada pelo estilista da marca, que é o ex-libris do 

espetáculo. Essa relação pode ser marcada pela concordância dos fatores internos e a coleção desenhada 

ou pela desconcordância dos mesmos. Deste modo, por exemplo as cores de uma coleção, podem ser 

as cores da própria passarela e do cenário, de maneira a que as mesmas sejam as protagonistas de 

todo o desfile. Mas o contrário é valido para o mesmo efeito, ou seja, se a coleção for toda em certos e 

determinados tons e o cenário em cores que contrastem com esses tons, a ideia está a ser na mesma 

realça-los ou dar-lhes protagonismo.

Este fenómeno acontece nas cores e nos respetivos componentes do cenário. Ainda assim, as 

cores acabam por ser dos elementos mais realçados nestes espetáculos pela importância que têm no 

mundo da moda. As cores são uma questão de tendência, assim como tudo o resto na área da moda e 

quem lança essas mesmas tendências são as casas de alta-costura. 

Quando um espectador assiste a um desfile destas casas, passa a considerar a paleta cromática 

usada na coleção, o tipo de silhuetas e o design das peças, tendências da estação. Estes são também 

fatores que sofreram alterações ao longo do tempo. Quanto às cores, antigamente não havia uma tão 

grande abertura para usá-las. Relativamente ao design e feitio das peças, agora no desfile de uma só 

marca podemos observar diferentes silhuetas e formas de desenhar as peças. Anteriormente, esses 

aspetos eram de moda temporal. Como exemplo, em 1897 era moda a silhueta em “S”, influenciada pelo 

uso do espartilho e todas as mulheres usavam este tipo de desenho nas suas peças. Em 1930, a silhueta 

já era mais acentuada, de modo a que as pessoas parecessem mais altas e mais finas e ao mesmo tempo 

reforçavam as curvas do corpo feminino.

Por seu turno a música, que pode parecer um elemento secundário no desfile transmite-nos 

muita da essência do momento, como acontece num filme ou numa peça de teatro. Ela é cuidadosamente 

escolhida para que mantenha uma forte relação com as peças da marca, com o cenário e com outros 

fatores. O ritmo da música, a sua intensidade, o seu volume e a sua duração são fatores que vão certamente 

NOS DIAS DE HOJE

Hoje um desfile é tratado não só como um evento de Moda, mas como um evento de arte. É 

um momento também ele arquitetónico, ainda que efémero, uma vez que é necessário o tratamento do 

espaço onde o desfile vai acontecer, não só em termos funcionais, mas em termos conceptuais. Assim, 

actualmente são chamados arquitetos, alguns de renome, para a execução destes espaços e para que 

eles tenham o impacto desejado no mercado e a nível artístico.

“As casas de moda contemporâneas revolucionaram completamente o desfile de moda.”25 

Quase todos os fatores, por mais externos que pareçam à moda, influenciam um desfile: o 

ambiente social em que vivemos, o crescente da economia, os fatores políticos, entre outros. Essa 

influência está presente desde a história que é contada no desfile até às alterações que foram feitas nos 

desfiles em geral e que resultaram na sua evolução até aos dias de hoje.

As casas de luxo contemporâneas revolucionaram os desfiles fundamentalmente porque nas 

circunstâncias atuais eles não se resumem a pessoas a exibirem roupas, eles são críticas à sociedade, são 

manifestações, são a passagem de uma ideia com a qual a marca se identifica no momento. Atualmente 

um desfile, para além de motivar a sua audiência a comprar as peças que estão a ser apresentadas, 

também pretende passar uma mensagem clara. 

Conforme o explanado, o desfile nasce da combinação de vários fatores externos e um dos 

mais importantes é sem dúvida o tempo. Dependendo do tempo em que estamos tudo pode mudar num 

25. DUGGAN, Ginger Gregg, The Geatest show on earth: a look at contemporary runway shows and their relationship to performance  
art, Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture, 2001, página 244. Citação Original: “contemporany fashion houses have a 
completely transformed the runway show”. 
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junto dos modelos, que tornam possível a exibição das peças, que são as protagonistas de todo o evento. 

Por todos os motivos citados anteriormente, o orçamento de um desfile pode atingir milhares 

de euros. Mas quando falamos de marcas como Chanel, Dior e outras com esse estatuto, o evento pode 

atingir valores de vários milhões de euros.26

Entre os profissionais necessários para a concretização deste espetáculo, estão pessoas que 

exercem profissões criadas pela existência do próprio desfile, ou seja, antes dele elas eram inexistentes. 

Estamos a falar de profissões como as modelos, que como vimos surgiram nos anos 20 na Moda, bem 

como o produtor de desfiles por volta de 1960. Mas, assim como criou algumas profissões, ao evoluir para 

o que é hoje, extinguiu outras, a título de exemplo, até 1960 era usual existir um locutor, que lia o nome, 

o estilo e a qualidade das peças enquanto os modelos desfilavam. Hoje, esse “relato” foi substituído 

por música, o que de certa forma ajuda o desfile a ser mais artístico e performativo e não apenas uma 

estratégia de vendas.

Atualmente, estes desfiles ganham forma em localizações próximas das grandes cidades. 

Próximas o suficiente para que fiquem perto de todos, mas não tão próximos que possam atrapalhar o 

funcionamento da cidade. Não obstante, são conhecidas muitas cidades cujo o centro é palco destas 

exibições e existem também marcas que estão vinculadas a espaços, realizando, desta forma, os seus 

desfiles sempre nesses locais, ainda que o espetáculo e a coleção sejam sempre diferentes. 

Paris é um bom reflexo desta realidade pois, para além de ser uma cidade onde os desfiles se 

realizam no centro urbano, as marcas usam quase sempre o mesmo espaço para apresentar o seu desfile, 

que na maior parte das vezes são edifícios emblemáticos.  A Louis Vuitton por exemplo, realiza todos os 

anos, há já algum tempo, o seu desfile no Museu do Louvre, a Dior no Museu Rodin, A Yves Saint Laurent 

na icónica Torre Eiffel e a Chanel no Grand Palais. 

Com o aparecimento de marcas, como a Zara, de fast fashion, uma nova forma de apresentar a 

coleção ao público surgiu, que não o desfile. Nelas, as novas coleções são apresentadas diretamente na 

loja e ficam automaticamente disponíveis para venda.

A imprensa é parte muito importante, se não a de maior importância, no público de um desfile, 

pois são eles que divulgam, criticam e definem o desfile para as pessoas que não tiveram a oportunidade 

de o assistir. Acontece muitas vezes, jornalistas de moda serem despromovidos para um lugar inferior nos 

desfiles, ou mesmo excluídos de todo da audiência, pelo tipo de críticas que fazem às marcas. O simples 

26. Ibidem, página 226.

definir o ambiente do espetáculo e transmitir sensações a quem está a assistir.

Conforme se expôs anteriormente, com a mudança de época e a evolução do tempo, também 

a definição e formalização do desfile se foi alterando gradualmente. Tratando-se de um espetáculo, um 

desfile não só serve para beneficiar a indústria da Moda, mas também para criar uma ponte entre as 

marcas e os seus consumidores.

A própria audiência pode ser considerada um fator externo para o sucesso de um desfile e como 

os restantes elementos, tem vindo a sofrer alterações com o passar do tempo. Nos primeiros desfiles, 

a audiência era composta por compradores, mais tarde começaram a crescer, incluindo profissionais 

extremamente ligados à área da moda. Nos dias que correm, para além destes dois grupos de pessoas, 

a audiência de um desfile conta também com fotógrafos de moda, celebridades, influencers, youtubers, 

instagramers etc, pela simples razão de que vivemos numa época em que assistimos ao fenómeno da 

influência via redes sociais, meios de comunicação e internet no geral. Estes últimos, são convidados para 

o desfile como forma de atingir mais pessoas pois, uma vez que têm milhões de seguidores, com muito 

poucas influencers, podem fazer com que o desfile chegue a milhões e milhões de pessoas, em toda a 

parte do mundo. O público dos desfiles atuais faz também parte do desfile de certa forma, sendo que as 

marcas lhes emprestam ou dão roupas, para que no dia do espetáculo eles próprios estejam vestidos com 

roupa da nova coleção da marca. Por este motivo, hoje um desfile pode dividir-se em dois momentos, o 

primeiro que é quando os espectadores chegam com as roupas das marcas vestidas e o segundo quando 

o espetáculo de facto começa e os modelos exibem os novos modelos e peças das marcas.

Assim como nos teatros dos séculos XVIII (dezoito) e XIX (dezanove), os desfiles de moda são 

cenários altamente sociais, onde as pessoas vão exibir-se e mostrar o que têm vestido.

O desfile de moda pode ser comparado a variados outros espetáculos, no sentido em que, 

para a sua realização, é necessária a colaboração de muitas pessoas, com diversas profissões, que vão 

contribuir para o resultado final do mesmo, ainda que não sejam sequer vistas pelo público. Estamos a 

falar é claro, dos profissionais necessário para projetar o cenário, como arquitetos, designers, carpinteiros, 

engenheiros, engenheiros de luz e de som e decoradores que transformam um cenário idealizado em algo 

real. São ainda precisas agências de relações públicas e publicidade, que trabalham na divulgação do 

desfie e que fazem com que este chegue aos seus espectadores. Existem ainda as pessoas que fazem 

parte do backstage, como maquilhadores, cabeleireiros, costureiros etc. Por fim, é de realçar o trabalho 

do diretor criativo, que como mentor da coleção, acaba por ser o mais importante organizador do desfile 
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outros espécies de curtas metragens e outros ainda realizaram-se sem público, intencionalmente.

Foi a primeira vez na história da Moda, que o espetáculo que apresenta a nova coleção, não 

pode acontecer da maneira que ocorria, desde da sua existência. Na próxima semana da Moda, ainda 

este ano, já será possível voltar ao registro de desfile tradicional por nós conhecido, embora com regras 

de distanciamento e máscaras. 

Ainda com a pandemia a decorrer os desfiles vão voltar a acontecer. Este acontecimento, reflete 

por si só a importância que eles têm para as casas que os produzem e, sobretudo, para a sociedade.

facto de um jornalista ter que ocupar a segunda e não a primeira fila num desfile, não é normal, uma 

vez que se põe tanta carga simbólica na primeira fila . Aliás, existem casas, que como forma de crítica à 

ordem hierárquica que existe na audiência de um desfile, se recusam a utilizá-la nos seus espetáculos, 

tirando esse peso que existe em estar sentado na primeira fila. Martin Margiela por exemplo, gosta de 

desafiar esse tipo de convenções na área da moda, então na maioria dos seus desfiles, senta as pessoas 

por ordem de chegada27, isto é algo revolucionário no meio.

O desfile é assim imprescindível nos dias de hoje para qualquer marca de luxo ou alta-costura. É 

parte essencial na passagem dos valores da marca para o seu público e cada vez mais o é, pois vivemos 

num mundo onde a imagem é tudo. 

“(...) um desfile de moda é um dos meios de comunicação mais importantes de uma marca (…) é 

a primeira forma de comunicação de uma coleção (…) é uma parte da história da comunicação.”28 

Alexandre de Betak

Em 2020, pela primeira vez, não se realizaram as semanas da moda e consequentemente os 

seus desfiles, nos moldes que era habitual. Tal facto deve-se, como bem sabemos, à surpresa de que o 

mundo foi alvo com uma pandemia que cresceu de forma desmesurada e que fez com que várias atitudes 

radicais se tomassem, quanto a atividades socias e até quanto à saída à rua por completo. As pessoas, 

em quase todo o mundo, foram obrigadas a ficar confinadas às suas casas por causa de um vírus que 

não se conseguiu ainda controlar fazendo com que como outros, o mundo da Moda sofresse uma grande 

crise no seu desenvolvimento.

Apesar das semanas da moda não terem coincidido com o tempo de confinamento, em que 

as pessoas estavam estritamente proibidas de sair de casa, para qualquer atividade que não fosse 

relacionada com as suas necessidades básicas, os desfiles não puderam acontecer por não ser permitido 

juntar-se um número tão grande de pessoas num espaço fechado. 

A área da Moda, como muitas outras, face a esta situação, foi obrigada a reinventar-se e assim o 

fez. Os desfiles foram apresentados, pela primeira vez, em formato de vídeo e foram lançados na internet 

nos horários já propostos para cada marca, durante a semana da Moda. Alguns foram performances, 

27. FRANKEL, Susannah, Martin Margiela: Fashions Invisible Superstar, The Independent, 2008, Online: https://www.independent.
co.uk/life-style/fashion/features/martin-margiela-fashions-invisible-superstar-868562.html

28. “(...) a fashion show is one of the most important mean of communication of a brand (...) it’s the firts mean of communication of a 
collection (...) a fashion show is one part of the communication history” do min 23:50 ao min 24:02 do Podcast “Fashion No Filter” com o 
título “Alexandre de Betak on the Future of a Fashion Show”. 
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que se insere no tipo que acabamos de expôr e que elabora trabalhos de arquitetura, ainda que efémera. 

Este gabinete foi criado por Alexandre de Betak, designer francês, que é responsável por alguns dos 

maiores e mais falados desfiles, das mais conhecidas marcas de luxo.

Consideramos o desfile dos dias de hoje, um momento que ocorre num espaço que para além 

de funcional deve cumprir um programa. Sincronizadamente, deve transmitir uma ideia, um pensamento 

e/ou uma crítica que acima de tudo cause reações e emoções no seu público.

“Enquanto a arquitetura é o que situa o nosso corpo em relação ao mundo, o arquitetural é o que  

nos projeta na realidade .”29 

Assim sendo, o desfile pode ser considerado um dos momentos mais literais do encontro entre 

a Arquitetura e a Moda. A passerelle, por sua vez é uma espécie de moldura que organiza a sua narrativa 

visual e que renova e enquadra a Moda, num contexto social. 

Por seu turno, os espaços onde se realizam os desfiles têm sempre características em comum. 

São no geral espaços completamente encerrados, para que seja possível controlar a luz do espetáculo 

por completo, sem haver interferência de luz exterior. Desta forma, a atenção do público desconecta-se 

do mundo exterior e foca-se no que realmente importa no momento, a performance e espaço do desfile. 

Importa referir que em tempos o desfile ocorria num plano mais elevado que hoje chamamos de 

passerelle, mas que na época de ouro da alta costura era chamado de pódio.30 No fundo é mesmo disso 

que se trata, um pódio ou plataforma elevada relativamente ao nível do solo, que serve para os modelos 

desfilarem e assim exibirem as suas roupas. Consequentemente o público acaba por ter mais visibilidade 

e ao mesmo tempo, de forma inconsciente, realça àquilo que realmente deve ser destacado, o espetáculo 

que está a decorrer. Este elemento nasceu no desfile, por estar associado a uma pista de aviões, onde 

estes levantam voo. Simbolicamente, tal acaba por remeter ao lançamento de uma nova coleção.

A passerelle ajuda a criar algo que é muito importante num desfile, a hierarquia, pois uma vez 

que os modelos estão num nível superior fisicamente, distanciam-se do público, marcando desta forma, a 

primeira grande diferença no espetáculo, entre os modelos da performance e os espectadores. 

Atualmente é mais comum vermos desfiles onde esse pódio não existe do que o contrário, 

29. MORALES, José Ricardo, Arquitectónica: Sobre la ideia y el sentido de la arquitectura, Nueva, Madrid, 1999. Citação original 
“While architecture is what situates our physical body in relation to the world, architectural is what projects ourselves onto the fabric of 
reality.”.

30. SPANIER, Ginette, It Isn’t All Mink, Collins, London, 1959, página 187.

A ARQUITETURA DE UM DESFILE

Iremos agora analisar o carácter teatral e conceptual que o desfile adquiriu ao longo do tempo. 

Conforme referimos, os desfiles têm vindo a sofrer imensas alterações, que lhes concederam 

um carácter muito mais forte e complexo do que outrora. Tal facto deve-se aos propósitos diferentes que 

tinham quando os mesmo se começaram a realizar, propósitos esses que já enunciei aqui no texto. 

Para um melhor alcance desses propósitos, hoje, as marcas de alta-costura recorrem a arquitetos 

para conceber ou idealizar os seus desfiles, existindo algumas parcerias de anos entre arquitetos e marcas 

de luxo. Muitas vezes esses arquitetos começam por fazer lojas ou edifícios para servirem a marca e a 

diante, uma vez que esta se identifica com os valores do trabalho do arquiteto que escolheu, ele passa 

também a projetar o espaço onde vai decorrer o desfile. 

Apesar das muitas parcerias existentes entre arquitetos e marcas, sejam elas de luxo ou de alta-

costura, decidimos abordar algumas em concreto e sublinhar a relação dos OMA com a Prada.

Rem Koolhaas, arquiteto responsável pelos OMA, mantém uma colaboração de mais de 20 anos 

com a Prada, onde foram trabalhadas desde lojas a desfiles da marca. Todo o seu trabalho é conhecido, 

fundamentalmente pela sua irreverência e pela carga que imprime em termos de conceito, o que não 

poderia deixar de se verificar, pois, falamos de um pensador, um teórico e um crítico do mundo, através 

da sua obra arquitetónica.

Torna-se imprescindível referir que para além de arquitetos, existem designers que se focam 

exclusivamente na execução de passerelles, desfiles e eventos de moda. Os gabinetes destes designers, 

organizam o espaço e preparam-no para receber o desfile que na maior parte das vezes, é pensado por 

eles, junto dos designers da marca. Assim, ainda que não sejam arquitetos, o trabalho destes gabinetes 

é arquitetura, dado que responde aos mesmos propósitos. 

Para uma melhor compreensão deste objeto de estudo, vamos incluir nesta tese um gabinete, 
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pois com o tempo ele foi substituído por um simples corredor, entre os assentos dos espectadores, 

que nitidamente se destina à realização do desfile dos modelos. Na nossa opinião, este acontecimento 

deve-se, sobretudo, ao minimalismo que se vive hoje na área das artes tanto a nível formal como a nível 

conceptual. A adoção do corredor ao invés da plataforma elevada, acaba por não ser tão literal a nível 

volumétrico e a verdade é que não é necessário que a performance aconteça num nível mais alto, para 

ser vista pelos seus espectadores.

Como já referimos, é comum a localização dos desfiles ser nos arredores ou no interior das 

grandes cidades, mas hoje já existem casos de desfiles que pelo seu conceito, ideia ou mensagem se 

realizam em sítios que por vezes podem ser longe da cidade da sede da marca. Jaquemus por exemplo, 

é uma marca francesa, que já por duas vezes consecutivas, realizou desfiles em localizações fora de 

Paris, um num campo de alecrim e o outro num de trigo. Estes tipos de cenários nunca poderiam ser 

encontrados na cidade, por isso houve a necessidade de os fazer fora da mesma. O realizador destes 

cenários foi Alexandre de Betak que por sua vez concluiu, junto do diretor criativo da marca, que para que 

o desfile tivesse o impacto necessário no seu público e para que as peças fizessem sentido na ambiência, 

aqueles eram os lugares ideais para os fazer.

Em suma, o desfile está sempre em constante mutação e cada vez mais necessita da arquitetura 

para poder ser bem sucessivo. Em tempos, tudo num desfile era bem definido e estereotipado, mas 

atualmente, como pudemos observar, tudo pode ser questionado, fundamentalmente quando se trata da 

arquitetura do espaço onde o mesmo se vai realizar.



54 55

ARQUITETURA DA MODA. ENTRE O EFÉMERO E O PERMANENTE.

II.II. CASOS CONCRETOS DE ALGUNS DESFILES  

           Como constatamos, o desfile de Moda é sem dúvida um momento de grande importância, se 

não o mais importante, na Moda nos dias de hoje. Mais do que uma simples estratégia de venda é “um 

espetáculo encantado”31, “uma performance de arte”32,”o maior espetáculo do mundo”33. Contudo, no 

passado era apenas uma estratégia de venda e uma forma de entretenimento, mas atualmente o desfile 

é um autêntico evento cultural, por si só.

“(...) é uma plataforma que comunica atitudes sobre política, sexualidade, sobre religião e família, 

um lugar para defender causas e mostrar preocupações.” 34

Alexandre de Betak

O estilista não é um simples costureiro, mas sim um artista e isso deve-se ao facto de ser o 

responsável pelo desfile. Obviamente que nas peças que cria, o estilista se projeta enquanto artista aliás, 

no limite podemos dizer que um simples costureiro é um artista, mas o desfile traz o criador das peças 

da marca para uma nova dimensão, onde também o espaço da apresentação da coleção deve estar de 

acordo com o conceito da marca, da coleção e até reforçar esse mesmo conceito.

Para as marcas alcançarem os seus objetivos através do desfile, cada vez mais se valoriza 

o trabalhado para ele desenvolvido. Deste modo, existem na atualidade profissionais especializados 

na realização dos mesmos que junto do diretor criativo da marca tornam o espetáculo melhor. Esses 

31. EVANS, Caroline, The Enchanted Spectacle. Fashion Theory, 2001, página 5.
32. THEUNISSEN, Jeroen, From dandy to fashion show: fashion as performance art. In J.Brand & J. Teunissen (Eds.), The Power of 

Fashion: About Design and Meaning, Berg, London, 2001, da página 194 à 222.
33. DUGGAN, Ginger Gregg, The Geatest show on earth: a look at contemporary runway shows and their relationship to performance  

art, Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture, 2001. 
34. BETAK, Alexandre, SINGER, Sally, Betak: Fashion Show Revolution, Phaidon Press, 2017, página 9. Citação original, “(...) it is a 

platform to communicate attitudes about politics, sexuality, and about religion and family, a place to champion causes and concerns.” 
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profissionais são geralmente realizadores de desfiles ou cenógrafos.

Como já foi referido, também os arquitetos por vezes preparam o espaço deste evento em 

função de uma necessidade, no caso de um desfile, em função de um conceito. 

Com o passar do tempo estes espetáculos foram-se aperfeiçoando e hoje contam com autênticos 

cenários, assim como num teatro ou num cinema, com imenso significado e simbolismo.

Assim, vamos falar de alguns em específico que ficaram conhecidos por se destacarem no 

mundo da moda e das artes e que contribuíram para a elevação do espetáculo e das pessoas que se 

dedicam a fazê-lo. É importante referir, que os desfiles em que nos vamos focar não são os que foram 

mais impactantes pelas suas coleções ou irreverência nas peças apresentadas, mas sim de desfiles que 

marcaram pela sua forma de comunicar algo, pela sua formalização e pelo seu espaço. Desta forma, não 

vamos falar de moda apenas, mas da maneira de como ela é transmitida que é um dos objetos de estudo 

desta dissertação.

Torna-se difícil abordar este tema sem fazer uma breve introdução ao artista que consideramos 

ser o maior responsável pelo desfile enquanto conceito e enquanto arquitetura.

Alexandre de Betak é o realizador de espetáculos responsável por alguns dos mais conhecidos 

e mais emblemáticos desfiles de moda de sempre. A sua função é, junto do diretor criativo da marca 

em questão, encontrar uma solução formal para o espaço, que represente tudo o que a marca quer 

comunicar, criticar e fazer sentir ao seu público.

“O atelier Betak é visto como aquele que revolucionou os desfiles de moda abordando-os como 

uma forma de expressão arquitetónica, artística e emocional ao invés de eventos contraídos como 

eram antes de começarmos há 25 anos e milhares de desfiles atrás.”35  

Alexandre de Betak

Também a coleção que é desenvolvida é importante para o projeto do desfile que se vai realizar 

no momento, mas em termos conceituais, sendo que se foca na ideia geral das peças que vão ser 

apresentadas e não na natureza das peças por si só. O artista chega  inclusive a afirmar que quando 

se encontra com os estilistas da marca pela primeira vez, na maior parte das vezes as peças não se 

35. Ibidem Citação original “ Bureau Betak is credited with having revolutionized fashion shows by appoaching them as architectural, 
artistic and emotional expressions rather tahn the constrained events that were before we started some twenty-five years and some one 
thousand fashion shows ago”, livro do betak,

encontram sequer desenhadas e mesmo depois de desenhadas nem sempre Betak as vê, porque o 

importante, como o próprio disse, é o conceito e a ideia por de trás das peças no plano espacial e não as 

peças em si.

Para ele, o desfile é acima de tudo “uma plataforma onde se comunicam atitudes acerca de 

política, sexualidade, religião e família, um lugar de causas vencedoras e preocupações”. Trata-se no 

fundo de um manifesto. 

É importante destacar este artista, fundamentalmente porque a sua carreira começou quase ao 

mesmo tempo que os desfiles ganharam esta dimensão teatral e performativa e por isso, ele foi talvez o 

profissional que mais contribuiu para manter e melhorar essas duas características do evento.

Ainda assim é de igual importância referir que existem outros nomes que podemos mencionar 

pelo seu contributo na história da cenografia do desfile. Karl Largerfeld, ex-diretor criativo da marca 

Chanel, preocupu-se desde da sua estreia na marca com as mensagens e performances transmitidas 

nos eventos de lançamento das suas coleções. John Galiano, é também estilista e já esteve à frente 

de algumas das maiores marcas da indústria da moda. este foi sempre conhecido pelos seus desfiles 

ultrateatrais e exagerados bem como Alexander Mcqueen, também ele símbolo de irreverência através 

dos seus espetáculos.

Para além de estilistas ou realizadores de desfiles, existem ainda cenógrafos que se dedicam 

inteiramente ao mundo da Moda. Este é o caso do cenógrafo português, Miguel Bento, que ao longo 

da sua carreira trabalhou com marcas como Chanel, Nike e Salvatore Ferragamo, tanto na criação de 

instalações artísticas como na criação de desfiles.

Por fim temos ainda, como já referimos, arquitetos que para além da criação de edifícios e 

espaços para a cidade, pensam espaço também para a Moda. O caso paradigmático é o do arquiteto 

Rem Koolhaas, que como já supramencionado, é responsável pelos desfiles e obras, da marca Prada, 

transportando-a para uma nova dimensão. Também Zaha Hadid, para além do seu pavilhão móbil para a 

Chanel e do design de algumas peças de roupa e acessórios, foi contratada por Largerfield para projetar 

o cenário de um dos desfiles da marca. Tadao Ando por sua vez, ainda que não tenha sido contratado 

propriamente para criar um cenário de um desfile em concreto da marca Giorgio Armani, foi o escolhido 

pela mesma para projetar o espaço onde se realizam praticamente todos os desfiles da marca, o Teatro 

Silos Armani em Milão. Esta também pode ser considerada uma das formas de criar arquitetura para um 

desfile, uma vez que a marca opta sempre por cenários limpos e simples, sem grandes adereços, que 
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fazem com que o espaço criado pelo arquiteto fale por si, na apresentação de cada coleção.

Seguidamente vamos explorar alguns dos desfiles que nos provam que a passagem de uma 

ideia, a execução de uma performance e a formalização de um manifesto são o que definem hoje este 

espetáculo. Os exemplos de que falaremos em seguida, nascem dos mais variados motivos e formalizam-

se das mais variadas maneiras, mas todos transformam o desfile num momento de arquitetura, ainda que 

efémero.

CHALAYAN

Hussein Chalayan é um designer conhecido por abordar a Moda de uma forma muito conceptual 

e intelectual. 

Nasceu a 1970, na comunidade turca de Nicosia em Chipre e mudou-se para o Reino Unido 

aos 12 anos com o seu pai. Estes factos foram, como é lógico, preponderantes na forma de como este 

designer encarou ao longo do tempo e encara ainda a Moda, bem como, na forma de desenhar e criar as 

suas peças. 

Estudou numa das melhores escolas de Moda, a Central Saint Martin’s College em Londres, e a 

primeira coleção da sua autoria a despertar a atenção do mundo foi precisamente a sua coleção de final 

de curso chamada The Tangent Flows, que abordou o tema da morte, enterro e ressurreição.

Durante a sua carreira explorou temas como a relação do corpo humano com a envolvente 

construída, a sociedade moderna e outras questões culturais. É nítido que usa o seu trabalho, enquanto 

designer, para investigar a sua própria história e identidade cultural. Estas são, por sua vez, no mínimo 

complexas, pois apesar da sua origem cipriota, passou quase toda a sua vida em Inglaterra.

As peças que cria desafiam as noções tradicionais do vestir e expressam ideias abstratas sobre 

vários temas como identidade, tecnologia, memória e emoção.36

“visualmente minimalistas, ideologicamente complexas.”37

Hussein Chalayan

É assim que define as suas roupas e assim são os seus desfiles também, que abordam temas 

complexos e difíceis, sobre os quais nem sempre é fácil falar, mas que precisam de o ser resultando 

sobretudo em desfiles desconcertantes, dramáticos e teatrais. 

Podíamos falar sobre o desfile onde apresentou a coleção Between, em que as peças se 

baseavam na tradição islâmica e onde brincou com a nudez das  modelos, ou mesmo, do desfile onde 

apresentou a Ambimorphus, que se inspira em trajes tradicionais turcos e na cultura Wester, mas é sobre 

After words que nos vamos debruçar, não só por todo o seu significado mas também pelo cenário e 

performance do desfile.

36. PARMAL, Pamela, GRUMBACH, Didier, WARD, Susan, Fashion Show Paris Style, MFA, Publications, 2006, página 11. 
37. QUINN, Bradley, Fashion Theory, The Journal of Dress, Body and Culture, Volume 6, Issue 4 Berg, 2002, página 159. Citação 

original “minimal in look but maximal in thought ”.
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HUSSEIN CHALAYAN, 2000/01, ATERWORDS

Segundo o artista, esta coleção foi inspirada numa conversa com a sua mãe sobre os conflitos 

que ocorreram no seu país em 1960, o que o levou a refletir como poderiam as pessoas, que viviam num 

local em guerra, fugir e levar os seus pertences consigo de forma fácil e rápida. 

Este é um desfile que aborda temas como a nacionalidade, a migração, os refugiados, o 

deslocamento forçado e as etnias. 

No início do desfile uma luz que se intensifica gradualmente, revela cinco pessoas sentadas 

em cadeiras, no “palco”. Essas pessoas representam uma família e são de fachas etárias diferentes. 

Assim que se levantam, estas personagens mexem ligeiramente nas suas roupas tornando-as um pouco 

diferentes e em seguida retiram-se de cena. 

Depois de serem retiradas as cadeiras onde se sentavam estes figurantes, podemos observar 

o cenário. Uma sala branca com uma zona de estar onde se encontram uma mesa de centro e quatro 

cadeiras em seu redor. Numa das paredes é possível ver-se também uma televisão e um vão que ainda 

que coberto, deixa ver através da sua transparência, as quatro mulheres que estão a cantar em coro, esse 

som é a banda sonora do desfile. Na televisão, passa uma transmissão em direto das 4 mulheres a cantar.

Durante o desfile, as modelos vagueiam pelo palco como nómadas migrantes, com roupas de 

cortes muito modernos e vestidos pretos rígidos que fazem lembrar os modelos de Christian Dior. Elas 

saem por uma porta numa ponta do cenário e voltam a entrar numa outra no extremo oposto do mesmo.

No final do desfile, três modelos com vestidos pretos de roda, bem armados, da cintura para 

baixo, colocam-se lado a lado formando uma fila de frente para o público, público este que assim como 

num teatro, se encontra só de um lado da passerelle.

O espetáculo parece já ter terminado quando mais quatro modelos entram na sala, com vestidos 

cinzentos, simples, justos e de alças. Essas modelos aproximam-se cada uma de uma das cadeiras, que 

estão em volta da mesa de centro e ao mesmo tempo começam a retirar as coberturas das cadeiras 

também cinzentas. Estas coberturas, que pareciam até então cinzentas e parte das cadeiras, revelam-

se mais que isso quando as modelos as começam a vestir, tornando-as em verdadeiras peças de roupa 

com retoques de vermelho e lilás. As modelos ficam ainda algum tempo a arranjá-las, uma vez que há 

partes que se dobram e outras que são abotoadas. Em seguida posicionam-se frente ao palco formando 

novamente uma fila de fronte ao público. 

FIGURA 10 e 11
Figurantes da 1ª cena do 
desfile “Afterwords”.

FIGURA 12
Modelos a retirarem as 
coberturas das cadeiras, 
que são também peças de 
roupa.

FIGURA 13
Modelos a vestirem as 
coberturas das cadeiras.
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Ao mesmo tempo, dois homens vestidos de branco, dobram as cadeiras que se transformam 

em malas e colocam-nas mais atrás das modelos, que por sua vez se dirigem para o lado das mesmas.

Por fim entra em cena uma outra modelo, desta vez vestida com uma saia preta lápis e com um 

top azul ciano, cor que também apareceu em apontamentos da coleção, e dirige-se à mesa de centro. Mal 

se aproxima dela, retira-lhe uma espécie de tampa redonda, que se encontra no meio da mesa, criando 

assim um buraco na mesma. Após pousar essa tampa no chão, a modelo entra no buraco e puxa a mesma 

para cima criando uma saia geométrica e telescópica. Lentamente esta modelo dirige-se para o lado das 

restantes e depois de uns segundos estagnadas a olhar para o público, pegam nas suas malas e dirigem-

se para fora do cenário. As luzes apagam-se e o espetáculo acaba.

Este desfile foi então como disse, nitidamente inspirado na migração forçada, pela qual a família 

do próprio estilista passou, após os acontecimentos de 1974. Nele está espelhado não só o ambiente 

miserável advindo de um deslocamento indesejado onde os direitos civis, políticos e sociais das pessoas 

não importam, mas também revela como as pessoas se tentam adaptar à situação sem deixarem os seus 

bens para trás, transformando as proteções das cadeiras em roupa, as cadeiras em malas e a mesa numa 

saia. No mundo que Chalayan cria nesta passerelle, os migrantes podem ter alguns dos direitos que lhes 

foram retirados, entre eles a recuperação dos seus pertences e um espaço que remete ao quotidiano. A 

claridade do cenário acaba por enfatizar o clima de minimalismo e calma que o próprio estilista quis passar. 

A ideia não é despertar sentimentos de ansiedade, mas, em vez disso, criar uma espécie de santuário para 

os refugiados, onde podem fazer uma auto-cura ao reviver o momento, mas com a dignidade e os direitos 

que lhes foram retirados.

“Queria de alguma forma tornar uma situação que foi horrível, em algo poético”38

      Hussein Chalayan

38. KONYHA, Keehanan After Words: Hussein Chalayan A/W 2000, 16 de Outubro de 2012. Citação Original http://www.
keehnankonyha.com/home/2016/5/13/after-words-hussein-chalayan-aw-2000 “Wanted somehow turn a horrific situation into 
something poetic“

FIGURA 14
Modelo com um dos 
móveis que se tranformou 
em mala.
FIGURA 15,16 e 17
Modelo a vestir a mesa que 
se transforma em saia.

FIGURA 18
Cena final do desfile.
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CHANEL

É talvez a casa de haute couture mais conhecida do mundo e foi fundada por Gabrielle “Coco” 

Chanel, uma mulher que era famosa pela sua personalidade vanguardista e revolucionária. A casa foi 

inspirada na sua forma de ser e de estar, no seu estilo distinto, na sua simplicidade e elegância. Ela criou 

uma nova realidade para a mulher do século XX (vinte), moderna e independente.

Existem vários ícones da marca que ao vermos associamos imediatamente à mesma, como o 

próprio logotipo, o tecido tweed, também tipicamente usado, fundamentalmente nos fatos, as cores preto 

e branco e as grandes pérolas, seja na bijuteria, seja em detalhes na roupa. 

A marca teve apenas três diretores criativos, sendo a primeira a sua fundadora, de quem já 

falámos, o segundo, Karl Lagerfeld e por fim a atual designer, Virginie Viard. Todos eles assumiram o 

cargo de designer da casa após a morte do antecessor.

Karl Lagerfeld foi sem dúvida o maior responsável pela elevação do desfile na casa Chanel, 

apresentando sempre os cenários mais criativos e mais aguardados pelo público. 

A casa apresenta hoje, seis desfiles por ano, dois de pronto-a-vestir, dois de alta-costura e dois 

cápsula. São os desfiles sobre os quais a imprensa e o público mais especulam, uma vez que trazem 

sempre cenários surpreendentes e muito bem executados. 

“as passerelles de Karl Largerfeld têm sido sempre palco para o excesso”39

São sem dúvida desfiles de milhões e na maior parte das vezes, ainda que com uma mensagem 

subliminar, são recriações de espaços que já existem. A passerelle já foi um supermercado, um aeroporto, 

um casino, o atelier da própria Gabrielle Chanel, os telhados de Paris, uma típica brasserie francesa ou 

até mesmo a recriação de uma praia.

Os desfiles, de que vamos falar em seguida não são os mais complexos formalmente que a 

marca já realizou, mas ambos têm um grande significado.

39. HARRIS ,Sarah, Show Business: Are Fashion Shows Still Relevant?, Business of Fashion, Janeiro de 2014, em https://www.
businessoffashion.com/articles/intelligence/show-business. Citação Original “Karl Lagerfeld’s catwalks have long been a stage set for 
excess”. 
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FIGURA 20
Cena final do desfile onde 
podemos ver a essência 
geral do cenário, com o teto 
de vidro do Gran Palais, a 
parede plástica que envolve 
o espaço e as modelos a 
desfilar.

FIGURA 21
Vista aérea da instalação 
criada dentro do Gran 
Palais para o desfile.

CHANEL, PRONTO-A- VESTIR, PRIMAVERA/VERÃO 2012/13

O cenário deste desfile foi projetado pela arquiteta Zaha Hadid. Esta e o diretor criativo da marca 

identificam-se no seu trabalho e daí resultaram já algumas parcerias entre ambos, entre elas o Mobile Art 

Chanel Contemporany Art Container. Esta obra, também ela de carácter temporário, foi construída com o 

propósito de hospedar uma exposição de obras de arte inspiradas na bolsa mais icónica e mais vendida 

de todos os tempos da marca, a Chanel 2.55. O pavilhão era mutável e a sua primeira localização foi em 

Hong Kong. A primeira vez que este projeto foi apresentado foi na Bienal de Veneza de 2007.

Nesta ocasião em concreto, Karl Lagerfeld contratou a arquiteta para a criação da passerelle do 

desfile Primavera/Verão, com um conceito náutico. Hadid cria uma espécie de segundo edifício dentro do 

Gran Palais, uma superfície que ainda que sem teto era encerrada por todos os lados. 

As paredes que envolviam o espaço do espetáculo eram como cortinas brancas brilhantes em 

curvas, que nos davam a sensação de estar no fundo de um mar encantado. As curvas das mesmas eram 

também as que definiam formalmente os assentos da plateia, que por sua vez formavam ondas que se 

projetavam até ao espaço onde as modelos desfilavam.

O local do desfile em si, era branco, assim como todos os elementos nele presentes. Era composto 

por grandes búzios, animais marinhos, corais e algas que acompanhavam e conduziam o percurso das 

modelos. Estas por sua vez, entravam na passerelle através de um volume que parecia ser uma grande 

pedra em forma de gruta, no fundo mar. Todos estes elementos tinham formas bem arredondadas e 

dinâmicas ou não teriam sido elas desenhadas pela arquiteta neomodernista que nutre um grande amor 

pela curva e pela forma, características visíveis também na sua arquitetura.

Uma qualidade bastante arquitetónica sentida também através do cenário, era a experimentação 

de diferentes materiais, sendo todos os elementos brancos, mas com diferentes texturas e acabamentos: 

uns matte, outros pareciam lacados e ainda outros brilhantes. Também o interior da “gruta” de onde 

saiam as modelos era composto por uma textura que fazia lembrar bolhas de água, uma espécie de saída 

mágica. Esse cuidado com as texturas, estava também patente na coleção, sendo  que nem o próprio Karl 

Lagerfeld sabia como definir os materiais usados, uma vez que não eram só os usuais. Estes continham 
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brilhos de madrepérola e de muitas outras qualidades. O estilista achou que assim, poderia atingir a leveza 

que pretendia para o desfile.

“a leveza literalmente brilhou”40

 

Mesmo ao lado da entrada das modelos para o palco, encontrava-se uma concha que esteve 

fechada e estagnada, como os restantes elementos, até mais ao menos ao meio do espetáculo. Nesse 

momento, acabou por se abrir e num momento inspirado na pequena sereia que saía da sua concha ou 

a Vênus de Botticelli, sai a cantora Florence Welch que cantou a música “What the Water Gave me”, som 

acompanhou o resto do desfile.

Todo o cenário revelou “um ambiente subaquático mágico” como descreveu o crítico de moda 

Tim Blanks.

O estilista da marca encontrou uma certa beleza e magia no facto de que formas tão modernas 

e curvas como as que a Hadid fez se assemelhassem à forma de como se moldam os componentes no 

fundo do oceano, por processos naturais que duram milhões de anos. A marca Chanel, apesar de já existir 

há muitos anos, apresenta também desde o seu início este carácter de modernidade nas suas peças. 

A nova coleção que Lagerfeld nos touxe neste desfile, à semelhança, apresenta-nos uma modernidade 

gráfica moldada por longos processos naturais.

Na verdade, Lagerfeld pretendia algo novo para a marca nesta fase e conseguiu-o, ainda que 

sempre com os ideais tradicionais presentes. É nítida a existência de pérolas tanto no cenário como nas 

peças, algo que como já falamos é muito característico da marca.

“Nada é mais moderno do que as formas no fundo do mar que têm milhões de anos. O mar é o 

mesmo em todo o mundo; por isso (o desfile) é uma concretização de uma forma muito moderna 

e gráfica - e onde a poluição ainda não chegou. (...) De facto, as coisas mais antigas são de certa 

40. BLANKS, Tim, Chanel Spring 2012 Ready-to-Wear, Vogue, 4 de Outubro 2011. Citação original“the lightness literally shone throu-
gh”. Online https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2012-ready-to-wear/chanel

FIGURA 22
A “gruta” por onde as 
modelos entram, com 
alguns elementos em 
detalhe, criados pela 
arquiteta.

FIGURA 23
Detalhe do interior da 
“gruta” e a cantora já com 
a concha aberta, durante a 
sua performance.
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FIGURA 24
Elementos remetentes ao 
fundo do mar, criados pela 
arquiteta para o cenário.
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forma as mais modernas.”41 

Karl Lagerfeld

Percebemos desta forma que há a intenção de passar uma ideia paradoxal que recupera o que 

é mais antigo para ser muito moderno e que para esse objetivo, provavelmente Zaha Hadid era a melhor 

escolha aos olhos do estilista. 

Num artigo para a revista Dezeen sobre o pavilhão temporário que a arquiteta projetou para 

a marca, Karl Lagerfeld explica-nos a escolha do trabalho desta arquiteta para diferentes e variadas 

parcerias com a marca Chanel. O Estilista considera que despertar a curiosidade das pessoas é uma das 

características presentes na arquitetura de Zaha Hadid, assim como muitas outras que o fazem querer 

trabalhar com ela, em diferentes momentos da dua carreira.

“Ela é a primeira arquiteta a encontrar uma maneira de romper com a estética pós-Bauhaus 

dominante. O valor de seus projetos é semelhante ao da grande poesia. O potencial de sua 

imaginação é enorme.”42

Karl Lagerfeld

Todo o cenário deste desfile é moldado por formas bastante curvas e redondas, como ja referido 

por nós, algo que está presente em várias obras da arquiteta como por exemplo no já referido por nós 

Chanel Contemporany Art Container ou no Centro Cultural Heydar Aliyev.

O principal objetivo deste cenário é espelhar um fundo do mar perfeito, onde, como ele diz, a 

poluição ainda não chegou. Denota-se aqui para além das mensagens já referidas, uma preocupação 

ambiental espelhada através do momento do desfile.

Este foi um dos desfiles da marca Chanel mais lembrados se sempre, fundamentalmente pela 

sua irreverência política e social.

41. YouTube, “Spring-Summer 2012 Ready-to-Wear: Karl Lagerfeld’s Interview - CHANEL”, 4 de Novembro de 2011, 00:23 min. 
“Nothing is more modern than the spaces in the ground of the sea who have billions of years. The sea is the same all over the world; 
so it’s a manualization in a very modern graphic way- and where pollution hadn’t reacged yet (...) In fact, the oldest things are the most 
modern in a way”. 

42. ETHERINGTON, Rose, Chanel Comtemporary Art Container by Zaha Hadid, Dezeen, 13 de Março de 2008. Citação Original “She 
is the first architect to find a way to part with the all-dominating post-Bauhaus aesthetic. The value of her designs is similar to that of 
great poetry. The potential of her imagination is enormous.” em https://www.dezeen.com/2008/03/13/chanel-contemporary-art-contai-
ner-by-zaha-hadid/. 

FIGURA 27
Imagem mais aproximada 
da cena final do desfile, 
onde podemos ver alguns 
elementos do cenário, em 
maior detalhe.

FIGURA 25
Mobile Art Chanel 
Contemporany Art 
Container.

FIGURA 26
Centro Cultural Heydar 
Aliyev.
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CHANEL, ALTA-,COSTURA PRIMAVERA/VERÃO 2016/17

Neste desfile a preocupação com o ambiente foi o tema central e não apenas mais uma inspiração 

para o desfile. Toda a mensagem do espetáculo foi sobre as alterações climáticas e poluição no global. 

Essas preocupações formalizaram-se no cenário através de um jardim ecológico, que no centro continha 

uma espécie de casa de madeira de bonecas. 

“o espetáculo foi construído em torno de uma consciência ecológica”43 

Carlota Morais Pires in Vogue Portugal

Este desfile realizou-se, como a maioria dos desfiles da Chanel, no Gran Palais, em Paris, 

num cenário fechado por quatro paredes de madeira ripada. O jardim era para além de ecológico muito 

minimalista e a casa de madeira era também ela ecológica. Por trás da casa, era possível observar-se 

uma serie de árvores de diferentes tamanhos e em frente umas escadas, bem como um espelho de água 

e um caminho que percorria todo o espaço do cenário marcado na relva por tiras de madeira e que se 

destinava à passagem das modelos. Nas duas laterais da casa existiam umas plataformas, também de 

madeira que permitiam a descida do nível mais alto da casa até ao nível da relva. No cimo, um cenário de 

céu azul primaveril cobria o espaço.

O cenário faz lembrar a arquitetura cénica de João Mendes Ribeiro, simples, minimalista, mas 

a servir na perfeição o seu propósito. Também é nitida a inspiração na arquitetura japonesa, crua e 

minimalista. O próprio jardim parece remeter a um jardim zen japonês, cujo o nome que lhe é conferido é 

Karesansui e onde o jardim é tratado como um lugar calmo, de refelxão, como um paraíso.

Ao contrário do que costuma acontecer noutros desfiles desta marca, a plateia encontrava-se 

toda de um só lado do cenário, fazendo uma forma em “U” à volta do espaço criado para a intervenção. 

Os bancos onde estavam sentados os espectadores eram também blocos de madeira, de modo a que se 

integrassem melhor em todo o conceito do cenário.

A marca não é conhecida por dispensar pormenores e desta vez não foi exceção. Para além de 

todos os elementos arquitetónicos dispostos no cenário, existiam alguns detalhes como nenúfares no lago 

43. RICHFORD, Rhonda, Paris Couture Week: Kendall Jenner, Gigi Hadid on Display in Uncle Karl’s Dollhouse, hollywoodreporter, 
Janeiro de 2016. Citação oficial “The show was constructed around an eco-conscious “ em https://www.hollywoodreporter.com/news/
kendall-jenner-gigi-hadid-chanel-859302.

FIGURA 28
Vista do cenário em geral 
constrído para este desfile.

FIGURA 29
A “dolls house” aberta com 
as modelos em exibição 
e alguns elementos do 
cenário vistos em maior 
detalhe.

FIGURA 30
Vista mais aproximada da 
porta de onde saiem as 
modelos e onde podemos 
ver melhor alguns detalhes 
do cenário, bem como uma 
pequena parte da plateia.
FIGURA 31
Casa com madeira ripada, 
as àrvores, o espelho de 
água e as escadas que 
fazem as modelos chegar 
ao nível da “passerelle”.
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FIGURA 32
A “dolls house” fechada, 
com apenas o estilista no 
centro e a última modelo do 
desfile.

FIGURA 33 e 34
Detalhes da fachada da 
“dolls house”, a abrir-se em 
concertina.

FIGURA 35
Momento final do desfile, 
com todas as modelos, 
como se de uma casa de 
bonecas de verdade se 
tratasse.

e até mosquitos a voarem no jardim.

A performance no geral foi regular sendo que o início e o fim da mesma marcaram pela diferença, 

como aliás é tradição num espetáculo de Moda. No início, um modelo masculino entra no palco e caminha 

até ao meio do cenário, onde estende o braço e com um comando ativa, não só a música, mas também 

a abertura de um dos vãos da casa, que é por onde as modelos dão entrada em cena. No final, a última 

modelo do desfile, como habitualmente, com um vestido de noiva, ainda está a percorrer o cenário, quando 

o mesmo vão se começa a fechar. Quando a modelo regressa à entrada da casa, esta já esta novamente 

aberta e com Karl Lagerfeld à sua espera. Assim ela coloca-se ao lado do criador da coleção e esse 

é o momento em que toda a fachada da casa se começa a abrir em concertina tanto horizontal como 

verticalmente. Até esse momento não era percetível que a permiabilidade da casa, uma vez que a madeira 

da fachada da mesma era ripada. 

Ao abrirem-se os vãos, aparecem no interior da casa dezanove compartimentos com todas as 

modelos expostas nos mesmos, sendo que aquele momento onde as modelos entram todas em cena 

no final junto do estilista é substituído por esta casa de bonecas que revela todos os peças ao mesmo 

tempo, numa só imagem, sem movimento. O estilista decidiu assim, acima de tudo neste desfile, passar 

a mensagem de que devemos ser sustentáveis, reciclar e ser o mais amigos possível do meio ambiente. 

Numa altura em que estes espetáculos são feitos de exageros, há um imenso desperdício no fim 

de cada desfile, pois são estruturas com orçamento elevado, que dão muito trabalho e levam muito tempo 

a montar, mas que só servem para os quinze minutos que dura o desfile. No fim, tudo é desmontado e na 

maior parte dos casos descartado. Isso é um ponto débil nos desfiles, que é várias vezes apontado, não só 

por ambientalistas, mas também pelos próprios cenógrafos e criadores do desfile. Contudo, isso não foi o 

que se passou neste em concreto, pois o estilista garantiu que tudo seria reciclado no fim do espetáculo.

“(...)Karl prometeu fazer a sua parte pelo ambiente reciclando toda a estrutura de madeira depois 

do desfile eco-friendly de hoje”44

Assim o conceito e mensagem do desfile fica reforçado(a) pela atitude do criador que aplica os 

valores que quer transmitir no seu próprio trabalho.

44. LONDON, Bianca, Living dolls! Kendall Jenner and Gigi Hadid take centre stage in Chanel’s elaborate doll’s house-themed Paris 
show, Mailonline, Janeiro de 2006. Citação original “(...) Karl promised to do his bit for the environment by pledging to recycle the entire 
wooden structure after today’s eco-friendly show”. Online em https://www.dailymail.co.uk/femail/article-3417097/The-fashion-house-
-Chanel-built-Kendall-Jenner-Gigi-Hadid-centre-stage-KarlzLagerfeld-s-doll-s-home-themed-Paris-complete-manicured-lawn-timber-
-runway.html.
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DIOR

A Casa Dior, é assim como a Chanel, uma marca de alta-costura francesa reconhecida. Foi 

criada por Christian Dior em 1946, que teve sucesso desde a sua primeira coleção, lançada após a 2º 

Guerra Mundial. Nesta época, as pessoas procuravam esquecer a guerra e o sofrimento que esta lhes 

tinha causado, entregando-se assim a novas atividades. Foi neste contexto que o Monsieur Dior lançou 

a sua coleção mais famosa de todos os tempos a New look, pois acreditava que as pessoas estavam 

preparadas para um novo tipo de moda.

O modelo que se tornou símbolo desta coleção, o Tailleur Bar, era composto por um casaco de 

seda bege cintado, com ombros naturais e por uma saia midi, de roda, preta e plissada, dele faziam parte 

ainda alguns acessórios: luvas, sapatos de salto alto e ainda um chapéu.

O Novo look ficou conhecido como um ícone e um símbolo cultural, era falado como sendo 

“juventude, esperança e futuro”.45 

Christian Dior foi o primeiro designer a aparecer na capa da Time Magazine. A imperatriz Farah 

Pahlavi vestiu Dior na sua coroação, bem como a famosa Marliyn Monroe na sua última sessão fotográfica. 

Ao contrário da marca Chanel, a casa Dior contou com muitos estilistas. O próprio Christian Dior morreu 

prematuramente, estando à frente da sua própria casa apenas durante dez anos. Seguiu-se então Yves 

Saint Laurent, que mais tarde criou a sua própria maison e cinco anos mais tarde Marc Bohan que se 

manteve por quase 30 anos à frente da Marca. Em 1989 foi Gianfranco Ferré que assumiu o cargo de 

estilista da casa. Com formação em arquitetura, esse foi sem dúvida um dos motivos pelos quais foi 

escolhido para ser o sucessor da casa Dior. Ao contrário de muitas marcas, a Dior, procurava sempre 

encontrar um estilista que fosse o mais de encontro possível às ideias de Monsieur Dior, mas num tempo 

diferente. Dior sempre teve o sonho de seguir arquitetura e quando começou a exercer na área da Moda 

tentou levar muito desse sonho, para a sua arte, sendo que é possível denotar-se tal, tanto no seu método 

de trabalho, que se aproxima do dos arquitetos da altura, como nos seus modelos, sempre bastante 

estruturados e relacionados com o corpo humano.

45. MARTIN, Richard, Contemporary Fashion, Taryn Benbow-Pfalzgraf St. James Press, 2002, página 180. Citação original “youth 
hope and the future”. 
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“ eu queria ser arquiteto (…) sendo um designer eu tenho que seguir as leis, os princípios da 

arquitetura (…) um vestido é construído e é construído de acordo com o tecido e o tecido é o 

segredo da couture e é um segredo que depende da primeira lei da arquitetura obeceder às leis da 

gravidade”46

Christian Dior

Foi durante o tempo em que Gianfranco esteve à frente da marca, que esta teve um dos piores 

períodos de sempre, entrando em decadência. A casa estava a cair na monotonia e os modelos Dior já 

não eram novidade, nem cativavam o público como outrora. Foi neste período que chegou o tão aclamado 

designer John Galliano, conhecido por toda a sua irreverência. A forte personalidade de Galliano, não 

mudou só a marca a nível das suas coleções, que passaram a ser muito mais ousadas e excêntricas, 

mas também os desfiles da mesma, sendo que estes passaram a ter um carácter muito mais dramático, 

teatral, intenso e consecutivamente mais interessante para a imprensa e para o público. A contratação 

deste estilista fez com que a marca ganhasse uma nova vida e uma nova imagem, dessa forma a casa 

Dior conseguiu sair de uma das piores fases que havia vivido até então.

Em 2012 é Raf Simons que passa a ocupar o posto de diretor criativo da marca. Durante a 

sua temporada na casa, esta voltou um pouco às raízes, com peças mais sofisticadas e delicadas, tanto 

no seu design como na sua confeção, mas os desfiles mantiveram um carácter muito forte, com muito 

significado em cada cenário e com muito trabalho, tempo e dinheiro investidos neles.

Em 2016 Maria Grazia Chiuri passa a ser a estilista da casa, mantendo esse mesmo lugar até no 

presente. Ela é, como podemos observar até aqui, a primeira mulher à frente da casa Dior e por isso, ainda 

que tenha mantido vivos, nas peças, os ideais de Christian Dior, ela veio atribuir um novo poder à mulher, 

enquanto ser social, tanto nas suas peças como nas performances e cenários dos desfiles que cria.

Alexandre de Betak, é já há muitos anos, o criador por trás de maior parte dos desfiles Dior. 

Para além das histórias que os desfiles desta marca contam, os cenários que apresentam são 

dos mais aclamados pelo público, pela sua originalidade, pela sua fabulosa formalização e sobretudo por 

comunicarem ao mundo os valores da marca Dior, delicadeza, sofisticação e carácter.

46. Christian Dior – Architect or Fashion Designer?, ARTLARK, 23 de Outubro de 2020. Citação original I Wanted to be an architect 
(…) being a designer I have to follow the laws, the principles of architecture (…) a dress is constructed and constructed according to the 
fabric grain and the fabric grain is the secret of a couture and it’s a secret that depends on the first law of architecture obeying the laws 
of gravity”. Online em https://artlark.org/2020/10/23/christian-dior-an-architect-or-a-fashion-designer/. 

“A casa Dior é a definição perfeita da alta-costura francesa: delicada, sofisticada e cheia de 

carácter.”47

Emilie Heyl

47. HEYL, Emilie, Christian Dior: A Look At French Fashion’s Biggest Icon, Culture trip, 18 de Outubro de 2016. Citação original “The 
House of Dior is the perfect definition of the haute couture française: delicate, sophisticated and full of character.”. Online em: https://
theculturetrip.com/europe/france/paris/articles/christian-dior-a-look-at-french-fashions-biggest-icon/. 
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DIOR, PRONTO-A.VESTIR, PRIMAVERA/VERÃO 2016/17

Foi uma das criações de Alexandre de Betak, designer já referido por nós neste trabalho. Desde 

a chegada de Raf Simons à Maison Dior, é Betak o responsável pela cenografia de todos os desfiles.

O cenário deste desfile em concreto, era voltado para dentro e para fora, ou seja, para além do 

impacto que teria nas pessoas que o fossem assistir, marcaria uma presença na cidade.

A instalação teve lugar no pátio quadrilátero do Museu do Louvre, o Cour Carée, localizado numa 

das extremidades do complexo do museu. Consistia, de forma muito resumida, numa montanha de flores, 

no caso, delfínios azuis e a ideia da sua formalização nasce de evocar as encomendas de grande escala 

de flores, que os reis faziam outrora num espaço, que apesar de hoje ser um museu, foi em tempos o 

palácio real, o Louvre.

“Desde da sua chegada, Raf tem mostrado a sobreposição de romantismo e modernidade e ele tem 

feito isso com flores”48

Alexandre de Betak

A construção demorou 3 semanas a ser concluída. Em primeiro lugar, delimitou-se a área 

necessária para a instalação, de seguida foi demarcado o seu perímetro e logo após a estrutura de vigas 

começou a ser montada, para se iniciar e formar o volume da construção. Por cima da estrutura, foi 

colocado uma espécie de toldo branco, que mais tarde recebeu uma outra estrutura de ripas de madeira 

ondulada. Essas ripas, com apenas uma fibra por cima, foram cobertas por tapetes de relva, onde por 

fim se colocaram uma a uma as flores escolhidas. Foram usadas aproximadamente trezentas mil flores, 

o que resultou em cerca de 200 flores por convidado. O tapete de relva pesava mais de 40 toneladas e a 

instalação media no total sessenta metros de largura por quinze metros de altura. 

A instalação, que consistia num volume coberto de flores assemelhava-se à escultura “Puppy” 

do artista Jeff Koons, que por sua vez tinha a forma de um cão e era também coberta de flores. A ideia por 

trás da sua obra, está relacionada com os jardins do século XVIII, ou seja, remete a momentos do passado, 

assim como o espaço onde se realizou este desfile.

48. VERNER, Amy, Dior’s Grand, Flower-Covered Mountain of a Set, by the Numbers, The New Iorque Times, 2 de Outubro de 2005. 
Citação original “Since Raf arrived, he’s been showing the overlap of romanticism and modernity and he’s been doing it with flowers” , 
Online em https://www.nytimes.com/2015/10/02/t-magazine/dior-louvre-set-paris-fashion-week.html.
 

FIGURA 36
A instalação vista do 
exterior no pátio do museu 
do Louvre.

FIGURA 37
Uma das fases de 
construção da construção 
do volume. 
FIGURA 38
Fase final da construção do 
edifício onde se colocaram 
as flores.
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FIGURA 39
A instalação vista de uma 
das entradas do pátio.

https://www.nytimes.com/2015/10/02/t-magazine/dior-louvre-set-paris-fashion-week.html
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Nos dias que antecederam o desfile, já era possível visualizar-se a instalação quase terminada e 

os visitantes desde o interior do museu, com uma vista privilegiada, podiam contemplar a obra que crescia 

no exterior. 

Os transeuntes, que tinham o museu como ponto de passagem nas suas vidas quotidianas, 

também tiveram oportunidade de ver de perto a construção da obra e de eternizá-la com fotografias, 

vídeos etc. Essa parte também foi propositada não só para publicidade mas também porque era uma 

instalação, como referimos no início e por isso o objetivo era ser sentida pela cidade.

“Eu adorei que tivesse sido público, em frente a todos.”49 

Alexandre de Betak

Dentro da enorme montanha que se instalava no pátio do Louvre, crescia uma outra, que apesar 

de bem mais pequena, tinha as mesmas características da de fora, coberta de relva e delfínios azuis. Essa 

montanha era a referência do exterior, no interior da instalação e constituía o cenário de todo o desfile, 

uma vez que o restante espaço era completamente branco, conferindo assim um enorme destaque às 

flores em questão. Durante o desfile as modelos entravam e saíam da passerelle, através de uma porta 

nessa mesma montanha interior. 

O resto do interior da instalação, que como já referimos, era todo branco remetia a uma 

arquitetura clara, limpa e minimalista, assemelhando-se à arquitetura japonesa, à arquitetura dos SANNA 

por exemplo, onde os interiores e até os exteriores custumam ser tratados desta forma e em tons de 

branco. É possível que a própria Dior se edentifique e se reveja neste tipo de arquitetura, uma vez que os 

SANNA foram os arquitetos escolhidos para projetar uma das maiores lojas da Marca 

Um outro elemento carismático do espaço do desfile eram os holofotes, desenhados também 

pelo responsável do projeto, que imitavam a forma das flores escolhidas.A escolha das flores, por parte de 

Raf Simons, para mostrarem esse lado mais sensível e romântico da marca está muito ligada, assim como 

tudo na casa Dior, ao seu criador.

“Depois das mulheres, as flores são as criações mais divinas”50

Christian Dior

49. Ibidem. Citação original “I loved that it was out in the public, in front of everyone.”  
50. NEACSA, Alina, After Women, Flowers Are the Most Divine Creations, Setembro de 2020. Citação original “After Women, flowers 

are the most divine creations” Online https://www.thursd.com/posts/after-women-flowers-are-the-most-divine-creations/.

FIGURA 41
Loja da Dior em Tóquio, 
feita pelos SANNA.

FIGURA 42
Outra prespetiva do interior, 
durante o momento do 
desfile.
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FIGURA 40
Interior do volume antes de 
ocorrer o desfile.
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No seu primeiro desfile com a marca, Simons optou por, junto de Alexandre de Betak, reabilitar 

uma casa em Paris e preencher os seus cinco salões de flores, tornando a casa num autêntico jardim 

encantado. Uma dessas salas estava coberta pela mesma flor, os delfínios azuis, que usavam agora nesta 

instalação que, mesmo sem se saber na altura, foi o último desfile do estilista para a marca enquandrando 

assim o seu legado.

Foram necessárias flores de todas as partes do mundo para a concretização deste projeto 

e para que elas se mantivessem frescas exigiram muitos cuidados. Por essa razão, Betak não foi o 

único responsável por todas estas flores, sendo necessária a ajuda do florista parisiense Eric Chauvin 

e do designer floral, belga, Mark Colle. Para além do tempo recorde em que tiveram que as colocar na 

montanha, foi necessária uma camada de esponja absorvente Oásis water, onde as flores foram inseridas 

para não murcharem.

Após o desfile as pessoas puderam levar algumas das flores, o que mostra a interação das 

mesmas com o projeto que se criou. A instalação manteve-se durante o fim-de-semana para que as 

pessoas pudessem vê-la ainda depois do desfile terminar.

Embora tenha sido desconstruída, esta peça ficou eternizada na memória daqueles que a 

conheceram. Esta é a verdadeira beleza da arquitetura efémera, ainda que não dure no plano físico e 

temporal, permanece para sempre na memória daqueles que a viveram.

FIGURA 43
Momento final do desfile 
onde é possível ver-se o 
contraste da montanha de 
flores e do resto do cenário 
branco.

FIGURA 44
Detalhe da entrada para o 
desfile, dentro do volume.
FIGURA 45
Detalhe dos holofotes que 
foram feitos à imagens de 
flores. 

FIGURA 46
Detalhe da montanha 
de flores no interior da 
instalação.
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DIOR, ALTA-COSTURA, PRIMAVERA/VERÃO 2020/21

The Female Divine é o nome dado à instalação que recebeu o desfile da Dior de alta-costura 

deste ano. Este espaço foi desenhado por Judy Chicago, artista americana que faz do seu trabalho uma 

fonte de empoderamento da mulher no mundo. Maria Grazia Chiuri é, como já referimos, a primeira 

mulher a estar à frente da Maison Dior e desde o início do seu trabalho na marca, é notável o seu interesse 

por elevar o papel da mulher, tanto através das suas peças, como das mensagens nos seus desfiles. Este 

era assim o principal tema deste espetáculo, o poder da mulher no mundo. 

A ideia era provocar o público com questões como “E se as mulheres governassem o mundo?”, 

“Será que Deus é uma mulher?”, “Haveria violência?”. Estas questões estavam literalmente dispostas por 

todo o desfile em 21 painéis, bordados por mulheres, na Índia.

A Dior postou vários vídeos nas suas plataformas, onde colocava as questões, expostas no 

desfile, a alguns dos seus colaboradores, que não só divulgavam as suas respostas, mas faziam com que 

os seus seguidores as divulgassem também, tendo assim o desfile um grande impacto, como desejado.

Maria Chiuri e Judy Chicago criaram um cenário que se inspirava na adoração pagã de Deusas e 

na luta das mulheres artistas com o objetivo de encontrarem os seus próprios meios de expressão, dentro 

de um mundo que tanto exclui as mulheres.

“A relação entre a criatividade e a feminilidade tocou-me muito, porque eu vivo isto de uma forma 

pessoal.”51

Maria Grazia Chiuri

O resultado formal foi uma passerelle em forma de útero, com uma cor entre o roxo e o rosa, 

bastante representativa da mulher e do seu corpo. Enquanto as modelos desfilavam nos seus contornos, 

em planta, dava-nos a sensação de visualizar um útero vivo, em funcionamento. A ideia por trás de todo 

este formalismo era mostrar que a mulher é bem mais do que a sua capacidade de procriação.

A entrada da instalação era feita por uma das partes do útero, assim como na escultura de Niki 

Saint Phalle que se chama “Hon-en Katedral”, que em português significa “Ela-uma Catedral” e que se 

51. MOWER, Sarah, Christian Dior Spring 2020 Couture, Vogue, Janeiro de 2020. Citação original “The relationship between creativity 
and femininity really touched me, because I live that in a personal way.”. Online https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2020-cou-
ture/christian-dior.

FIGURA 47
Prespectiva da entrada 
do volume e da aparencia 
do mesmo à chegada do 
desfile.

FIGURA 48
Vista em planta do volume 
e da sua envolvente.

FIGURA 49
“Hon-en Katedral” de Niki 
Saint Phalle.
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resume numa forma que se assemelha ao corpo de uma mulher, onde as pessoas podem entrar, também 

através da entrada do útero.

Transpondo a sua teoria para as roupas, a estilista fez questão de mostrar as partes femininas 

do corpo das suas modelos, com muitas transparências, decotes abertos, mas sem cinturas apertadas ou 

espartilhos, uma vez que esses são símbolo de uma época de repressão da mulher. 

A última peça do desfile era um vestido bordado com uma lua cheia em lantejoulas localizada 

na parte do corpo que comporta o útero feminino, o símbolo da fecundidade da mulher. Todas as peças 

do desfile evocaram uma hoste dourada de Deusas, sendo que todas elas se assemelhavam a vestes de 

das mesmas.

“E quando a Judy me falou desta ideia de Deusas, os meus pensamentos retrocederam até às 

memórias de estátuas em Roma, de Botticelli, o meu ponto de vista que é mais italiano”52

Maria Grazia Chiuri

O espaço ficou aberto em exposição durante uma semana, nos jardins do Museu Rodin, onde 

já é habitual a marca fazer os lançamentos das suas coleções. Este tipo de iniciativa, de usar o espaço 

do desfile para mais do que só a realização do mesmo, como podemos observar, vai sendo cada vez mais 

cultivada e ainda bem que assim o é, já que um dos maiores problemas destes espaços, é o prejuízo que 

causam ao mundo e à natureza, pelo desperdício que resulta no fim dos mesmos.

O ativismo é algo presente no trabalho da estilista desde o seu começo na Dior. Este desfile 

leva-nos um pouco para o seu primeiro com a marca, onde ela vestiu as modelos com t-shits que diziam 

“Devíamos todos ser feministas”. Desta vez, ainda que com uma formalização e conceito diferentes, 

inspirada na forma feminina e nas representações clássicas das Deusas gregas e romanas, Maria Grazia 

Chiuri tenta perceber a complexidade que existe entre o feminismo e feminilidade e redesenha o corpo 

“como um manifesto”.53 

A estilista conseguiu juntar assim, num só desfile as duas questões que mais a têm preocupado 

desde o início da sua carreira na Maison Dior, alcançar o senso de irmandade entre as culturas e o 

empoderamento da mulher.

52. Ibidem. Citação original “And when Judy talked about this idea of godesses, my mind immediately came back to my memories of 
the statues in Rome, of Botticelli, my point of view that is more Italian.” 

53. Desfile de Alta-costura Primavera-Verão 2020, site oficial da marca Dior. Online em https://www.dior.com/pt_br/moda-feminina/
desfiles-alta-costura/desfile-de-alta-costura-primavera-verão-2020

FIGURA 51
Painel principal do desfile, 
localizado ao fundo, no 
centro da passerelle.

FIGURA 50
Fotografia onde é possível 
ver-se a passerelle em 
forma de útero.

FIGURA 52 e 53
Imagens do espaço no fim 
do evento, com as modelos 
a desfilarem e o público a 
assistir.
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LOUIS VUITTON

A marca que hoje é conhecida pelas suas bolsas tem um passado muito ligado a malas e a 

viagens. Por isso é possível ver-se malas Vuitton tão antigas em lojas vintage e de segunda mão e ainda 

assim com um preço bastante elevado, pelo valor que mantêm.

Louis Vuitton começou por criar baús, algo inovador e muito útil na altura, onde se introduziu a 

cultura de viajar e não havia como transportar os seus pertences em segurança. Mais tarde, inventou o 

baú com fecho, que nós chamamos hoje de mala de viagem. Foi também a primeira pessoa a pensar em 

fechos com segurança extra, devido aos furtos que os seus clientes sofriam. Assim, criou um sistema com 

duas fivelas, que foi evoluindo e que nos dias de hoje é o cadeado ou o código das nossas malas, ainda 

assim esse fecho é usado até aos nossos dias. 

Atualmente, a marca produz vestuário, jóias, acessórios, calçado e malas. As bolsas e malas da 

Louis Vuitton são talvez as mais usadas do mundo, o monograma e o padrão associados à marca, estão 

em praticamente todo lado. 

Em 2016 foi considerada a mais valiosa marca de luxo do mundo, isso deve-se obviamente ao 

facto de estar mais associada a acessórios e não tanto a roupa como por exemplo a Chanel ou a Dior, uma 

vez que as pessoas preferem ter acessórios de luxo, para complementar as suas roupas de marcas mais 

acessíveis do que o contrário. Os acessórios no luxo falaram sempre mais alto que o vestuário e essa é 

precisamente a ideologia da Louis Vuitton.

Neste momento, Nicolas Ghesquiére é o diretor criativo e o seu principal objetivo é o mesmo da 

marca, tornar a viagem uma experiência pessoal e única assim e ainda atualmente esse é o ex-libris da 

marca e o que melhor a identifica.
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LOUIS VUITTON, RESORT, 2018

Realizou-se no Miho Museum que foi projetado pelo arquiteto I.M. Pei, que se localiza nas 

montanhas de Shigaraki no Japão e que  foi uma obra encomendada ao arquiteto por Mihoko Koyama.

O museu localiza-se no meio da floresta, onde para além dele, só é visível vegetação. Um túnel 

nasce do interior da montanha e transforma-se numa ponte que trespassa todo o verde, até chegar ao 

espaço onde se desenvolve o museu. Numa circunstância normal é a plataforma extensa entre as árvores 

que dá acesso ao museu, sendo que os visitantes têm que a percorrer para lá chegarem finalmente. Esta 

plataforma serviu de passerelle para este desfile da Louis Vuitton.

Cerca de 80% deste museu é subterrâneo numa tentativa de que a construção perturbe o menos 

possível a sua envolvente natural. Assim, grande parte da estrutura encontra-se enterrada na encosta 

da montanha. O teto do edifício é feito de triângulos translúcidos que evocam a arquitetura tradicional 

japonesa, este telhado dobra-se sobre o complexo e permite luz no interior das galerias que são feitas em 

calcário. Quando fala deste edifício, o arquiteto realça o facto de que a sua forma foi feita de maneira a 

encaixar-se bem no sítio em que se encontra, sem o ferir. 

“Eu acho que é possível ver-se uma tentativa muito consciente da minha parte de fazer com que a 

silhueta do edifício esteja confortável na paisagem natural.” 54

I.M. Pei

Segundo a revista Dezeen, este foi um dos motivos pelos quais a coleção aconteceu neste 

museu, pois Nicolas Ghesquiére havia visitado a obra há uns anos e ficou inspirado pela forma de como 

o arquiteto a tinha integrado no terreno montanhoso que a envolve. Foi assim o lugar que escolheu para 

apresentar a sua coleção inspirada no Japão.

Talvez por coincidência, o lugar onde é mais regular decorrer o desfile da marca é no Louvre, 

que por sua vez também sofreu uma intervenção deste arquiteto. É possível que a arquitetura de I.M.Pei 

o inspire de alguma forma, ou mesmo a arquitetura no geral, uma vez que já o desfile do ano anterior se 

tinha realizado no Museu de Arte Contemporânea, em Niterói obra de Óscar Niemeyer. Também a casa 

de “Bb Hope” em Palm Springs projetada por John Lautner, foi em tempos cenário de um dos desfiles da 

marca.

54. Approach A Real-World Shangri-La, site oficial do museu Miho. Citação original “I think you can see a very conscious attempt on 
my part to make the silhouette of the building comfortable in the natural landscape.” Online em http://www.miho.or.jp/en/architecture/
approach/ 

FIGURA 54
Fotografia aérea da 
implantação do Museu 
Miho no terreno.

FIGURA 55
Prespectiva do espaço, 
através da entrada do 
museu, preparado para o 
desfile.

FIGURA 56
Prespectiva contrária à 
anterior, do espaço visto 
atavés do museu.
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O Museu Miho foi concebido à imagem de Shangri-la, um local na China, considerado “o paraíso 

na terra”.55A passerelle começava dentro do edifício do museu, que se enterra na encosta da montanha 

e as modelos saíam desse mesmo túnel circular, de metal, para a ponte suspensa onde os espectadores 

se encontravam, dispostos dos dois lados do espaço. A passerelle era uma plataforma elevada, como nos 

desfiles tradicionais. 

Tendo como base o Japão, que diz ser um país que conhece muito bem, o estilista procurou 

combinar o ambiente urbano e natural do espaço na sua coleção, que apresentava vestidos inspirados em 

samurais, peças com paisagens japonesas e trajes de cerimónia modernos.

O espetáculo contou assim com a verde paisagem circundante, a arquitetura de I.M.Pei e os 

designs de Nicolas Ghesquiére. No final as modelos apareceram em conjunto, como já é costume, mas 

do lado contrário pelo qual elas entravam, resultando assim a cena final com o edifício em vidro como 

pano de fundo. 

Como podemos ver, em vez da criação de um cenário muito complexo, a Louis Vuitton é uma 

das marcas que aposta na escolha de lugares pensados e projetados por arquitetos, para serem utilizados 

como pano de fundo das suas coleções.

55.  PHELPS, Nicole, Louis Vuitton Resort 2008, Vogue, Maio de 2017. Online https://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2018/
louis-vuitton  

FIGURA 57
Túnel do museu, com a 
passerele instalada.

FIGURA 58
O mesmo túnel, mas visto 
de fora, já no decorrer do 
espetáculo.

FIGURA 59
Resultado do cenário 
escolhido pelo estilista 
como pano de fundo 
para o desfile, durante a 
passagem de modelos.
FIGURA 60
Momento final do desfile, 
com as modelos a saírem 
em conjunto do interior do 
museu.
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JACQUEMUS

Simon Porte Jacquemus é um dos mais recentes designers franceses a chamar a atenção do 

público e da imprensa da Moda. O primeiro passo que deu em direção à sua marca foi, aos 18 anos, 

quando decidiu ir para Paris para estudar Moda, em 2009. Infelizmente, passado um mês desistiu com a 

notícia da morte da sua mãe. Regressou assim à sua terra natal, Marselha. Mais tarde voltou a Paris, já de 

construir a sua marca. Trabalhou numa das marcas mais revolucionárias e das que mais contribuiu para 

a história da moda francesa, Comme des Garçons e considera que essa foi a sua verdadeira escola. Mais 

tarde conseguiu concretizar o seu sonho, ao criar a sua marca, inspirada precisamente na mãe.

Hoje é visto como um grande designer, com ideias frescas e originais e que sem dúvida trouxe 

algo de novo à moda francesa. As suas coleções são inspiradas nos sentimentos, nas emoções, na natureza 

e sem dúvida no sul de França. Com um toque moderno, novos cortes e novos detalhes, Jacquemus 

conseguiu em apenas dez anos de carreira conquistar toda a indústria da Moda.

A bolsa Chiquito é criação sua e é talvez uma das peças com mais sucesso no mundo, neste 

momento. As cores são uma forte característica da sua marca, bem como a utilização de todos os tipos 

de corpos e de raça nas suas passerelles, algo que ainda não é muito comum.

Embora muito diferentes dos desfiles que falamos anteriormente, pensamos que estes desfiles 

merecem ser falados pela sua irreverência, pelo pensamento moderno e jovem que trazem consigo e pela 

sua formalização, tão diferente dos das restantes marcas.

Os seus últimos espetáculos têm sido realizados por Alexandre de Betak, que conseguiu imprimir 

na marca um toque mágico, com os espaços que lhe prepara.
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JACQUEMUS PRONTO-A-VESTIR, PRIMAVERA/VERÃO 2020/21

Le coup de soleil, é o nome dado a esta coleção, cujo desfile é talvez o mais famoso da marca. 

Significa em português um escaldão feito pelo sol e foi precisamente em baixo do sol quente do sul de 

França, que decorreu este desfile dos dez anos da marca. O autor da coleção diz que o título remete às 

bochechas queimadas pelo sol depois de um dia de trabalho no campo. 

O cenário não podia ser mais simples, ao invés de um edifício imponente em Paris, Jacquemus 

escolheu um campo de lavanda na Provença e com um simples tapete rosa choque, colocou as modelos 

a desfilar as suas peças ao ar livre, com apenas luz natural e os campos de lavanda como cenário. 

“Eu sempre quis ser a voz que diz que existe mais para além de Paris (…) Eu vivo em Paris, o meu 

estúdio é em Paris e toda a minha equipa está em Paris. Eu adoro-a, mas é também importante 

transmitir outra mensagem positiva de que tu podes ser de outro lugar qualquer. Quando começei 

tinha 19 anos e olhava para os outros designers novos e sentia-me tão longe deles.

“Eles não falavam comigo, nem com a minha avó ou a minha tia.”56

Simon Jacquemus

O pano de fundo do espetáculo parecia infinito e ainda que com um conceito muito básico, foi 

um dos mais elogiados cenários da história dos desfiles de moda. Todo o cenário nos transportava para 

exatamente o mesmo sítio que as peças, umas férias relaxantes durante o verão. A instalação é inspirada 

no trabalho de Christo e Jeanne-Claude, no trabalho de Paul Cézanne e na instalação da Royal Academy, 

The Arrival of Spring em Wolgate de David Hockney.

“Com este cenário, algumas pessoas vão lembrar-se apenas da lavanda (…) Outros vão ver as 

semelhanças com a pintura de Hockney. Eu quero que todos percebam o meu trabalho.”57 

Simon Jacquemus

O cenário era básico e simples como podemos ver nas imagens, mas com muito significado 

56. HOBBS, Julia. Jacquemus’s 10th Anniversary Show Is What Instagram Was Made For, Vogue, Junho 2019. Citação Original“I alwa-
ys want to be the voice that says there is something other than Paris (…) I live in Paris, my studio is in Paris and my full team is in Paris. 
I love it, but it’s also important to send another positive message that you can be from somewhere else. When I started I was 19-years-
-old and I would look at young designers and feel so far away from them. They didn’t speak to me, my grandmother or my aunt.”. Online 
https://www.vogue.co.uk/article/jacquemus-interview-ss20.

57. Ibidem. Citação Original “With this runway, some people will only remember the lavender (…) Others will see the similarity with 
the Hockney painting. I want everyone to understand my work.”

 

FIGURA 61
Espaço do desfile, antes 
ainda da passagem de 
modelos começar. 

FIGURA 62
Obra “The Arrival of Spring, 
em Wolgate, do artista 
David Hockney.

FIGURA 63 e 64
Duas instalações diferentes 
dos artistas Christo e 
Jeanne-Claude.
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FIGURA 65
Fotografia do espaço no 
decorrer do desfile.

FIGURA 66
Imagem frontal do local, 
durante o espetáculo.
FIGURA 67
O conjunto de 
guarda-chuvas brancos, 
dados pelo staff e que 
acacabaram por fazer 
parte da cenografia do 
espetáculo.

FIGURA 68
Campos de Alfazema na 
Provence, em França, que 
deram lugar ao evento.
FIGURA 69
Momento final do desfile 
onde as cores das peças 
contrastavam com a cor 
da alfazema ao redor dos 
modelos.

para o estilista. A Vogue mencionou também que era possível ouvir-se os enxames de abelhas e ver-se as 

nuvens de borboletas brancas que pairavam sobre a alfazema58.

Foram entregues guarda-chuvas brancos a todos os convidados, para se protegerem do sol 

forte que se fazia sentir durante o espetáculo e estes acabaram por fazer parte da estética do desfile. 

Os únicos elementos utilizados foram o tapete feito pelo o artista francês Jean Lurçat e a natureza como 

pano de fundo. Nos tempos que correm, onde o consumo é tudo, Betak e Jacquemus mostram-nos como 

é possível fazer algo extraordinário sem um grande orçamento. O estilista confessou à revista Vogue após 

o espetáculo que uma das suas missões é ser a imagem de uma geração que para além de pensar num 

futuro mais sustentável, quer ser feliz e que a felicidade não se resume de todo a ter muito ou pouco 

dinheiro.59

Apesar do desfile se ter inserido na semana da moda masculina, foi misto e contou por isso com 

homens e mulheres. O estilista falou do quão achou mais fácil fazer um desfile para os dois sexos e não 

só para um, como é habitual.

Este cenário mostra-nos assim como alguns outros que a marca e o designer, juntos, têm feito, 

que de facto não é preciso fazer tudo de forma extremamente luxuosa para se ter uma marca de luxo.

A última coleção que apresentou foi num campo de trigo, ao estilo do anterior e ainda que com 

a distância social e com as máscaras, atingiu os pressupostos.

Alexandre de Betak fala no quanto é fácil trabalhar com a marca, que uma vez que é recente 

e que por vezes conte com um grande orçamento, não têm também tantos pré-requisitos e por isso, o 

próprio cenógrafo pode dar asas à sua imaginação.

Este cenário simples espelhando o natural mostra-nos de uma forma fácil, bonita e mágica como 

é possível fazer muito, com pouco, mesmo quando estamos a falar de Moda.

58. MOWER, Sarah, Jacquemus Spring 2020 Ready-to-wear, Vogue Runway, 25 Junho de 2019.
59.Ibidem. 
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III.I. ESPAÇOS PERENES NA MODA

As grandes marcas do mundo da Moda, já há algum tempo, têm vindo a procurar associar-se 

a grandes nomes da arquitetura, usando esta disciplina como forma de captarem a atenção dos seus 

potenciais clientes e de lhes exprimirem, através dos seus espaços, os princípios da marca. Trata-se, 

assim, de uma estratégia de marketing.

Esta nova arquitetura corporativa conta com arquitetos de renome e representa uma nova 

geração da construção para as marcas.

Os arquitetos têm agora a oportunidade de explorar um novo tipo de espacialidade, espaços de 

venda de luxo. 

“Uma entidade corporativa forte, associada a uma imagem internacionalmente reconhecida, é tão, 

senão ainda mais importante do que o próprio produto”60

Ao falarmos de obras realizadas em nome de marcas de Moda, não estamos só a referir-nos a 

lojas, mas também a museus, fundações e edifícios com outro tipo de programas.

Alguns arquitetos nutrem fortes relações com marcas de Moda e por isso são contratados para 

projetarem espaços de extrema importância e mais eternos, outros são contratados para conceber vários 

espaços, por todo o mundo, para a mesma marca e existem ainda parcerias que vão mais longe e que 

reformulam a própria marca, tanto a nível formal como conceptual. Este é o Caso da Prada e dos OMA.

De seguida, vamos falar de obras realizadas por diferentes arquitetos.

60. BAHAMÓN, Alejandro, CAÑIZARES, Ana, Mode-architecture corporative, l’inédite, 2017. Citação Original “Une identité corporative 
forte, associe à une image internationalement reconnue, arrive à être aussi, voire beaucoup plus importante que le produit lui-même.”
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FIGURA 70
Equiço, do arquiteto 
Tadao Ando, do espaço de 
circulação do Teatro.

FIGURA 71
Equiço, do arquiteto do 
espaço que antecede 
o auditório, elemento 
príncipal do programa desta 
obra.

TEATRO ARMANI SILOS / TADAO ANDO

Giorgio Armani e Tadao Ando, ainda que em disciplinas diferentes, usam uma linguagem muito 

semelhante. As obras do arquiteto são limpas, claras, discretas e minimalistas, assim como as do estilista. 

Por esse motivo, faz todo o sentido que tenha sido o arquiteto escolhido por ele para a execução de uma 

das obras mais importantes da sua marca. 

“Tadao Ando é um absoluto mestre na arquitetura, com um estilo estético inconfundível e que se 

assemelha muito à minha sensibilidade”61 

Georgio Armani

Quando quer investir num novo espaço, Giorgio Armani, procura uma arquitetura que, acima 

de tudo, tenha um carácter de durabilidade, uma vez que gosta de pensar nos edifícios da sua marca, 

como seu legado e parte do património da cidade onde se inserem. Tadao Ando, como sabemos, pratica 

uma arquitetura intemporal, com materiais simples e que, geralmente, declaram as suas características 

e origens. 

A obra a que nos referimos é o Teatro Armani, em Milão, que tem como principal função acolher 

os desfiles e eventos da marca durante a semana da Moda. Devido ao facto de esta ser a prioridade do 

edifício, é muito importante que o arquiteto reconheça e perceba o valor de um desfile de Moda e ao 

contrário de muitos arquitetos, Ando consegue conferir um valor e uma importância ao desfile que lhe 

permitem projetar este espaço.

“Acredito vivamente no valor de um desfile de moda, na vantagem de um desfile de moda, tanto 
para quem cria moda como para quem a vê. Um desfile de moda oferece uma sensação precisa. 
Mas uma coisa é fazer um desfile de moda e outra é fazer um “specttacolo”. Detesto a moda 

quando ela se torna grotesca.”62                                              

Tadao Ando 

61. KERR, Elizabeth, Why Giorgio Armani loves ‘unmistakable aesthetic style’ of Japanese architect Tadao Ando, Style, Julho 2019. 
Citação original“Tadao Ando is an absolute master of architecture, with an unmistakable aesthetic style that comes very close to my 
sensibility”. Online https://www.scmp.com/magazines/style/news-trends/article/3017390/why-giorgio-armani-loves-unmistakable-aes-
thetic-style. 

62. WWD 25 October 1994 (women’s wear daily) 1994. Online “I believe firmly in the value of a fashion show, in the advantage of a 
fashion show, both for the person who creates fashion and for the person who sees it. A fashion show gives you a precise sensation. But 
it is one thing to put on a fashion show and another thing to put on a “specttacolo”. I detest fashion when it becomes grotesque.” 
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FIGURA 72
Auditório desenhado 
para acolher os desfiles e 
eventos da marca.

FIGURA 73
Desfile da marca Armani, 
realizado na semana da 
moda em 2018, no Teatro.

O espaço consiste, de uma forma muito resumida, numa ampla área de estar e uma passerelle 

onde ocorrem os desfiles da Armani. Contudo, a obra serve também para acolher outro tipo de atividades, 

fundamentalmente culturais.

O Teatro inaugurou-se em 2015 e situa-se na Via Bergognone, numa zona industrial, na capital 

da moda italiana. Hoje, é considerado um dos maiores ícones da arquitetura contemporânea do país.

A espacialidade do local resulta de uma combinação entre os princípios de Ando e os de Armani 

sendo assim o rigor, a ordem e o minimalismo, características nele muito presentes. Formaliza-se em 

tons de cinzento, o que remete bastante para a marca e ao mesmo tempo, é num tom sóbrio, como 

a arquitetura de Ando.63O espaço é extremamente austero e frio, segundo o arquiteto porque o mais 

importante é que as pessoas se foquem nos desfiles e nas peças e não no espaço, pois como disse, esta 

é a principal função deste projeto.64Este pensamento vai totalmente ao encontro do trabalho que o estilista 

desenvolve na marca, pois ele considera que a Moda deve ser pensada para situações reais e não para 

cenários simulados ou realidades hipotéticas. Armani acredita que a arte que pratica deve ser mais real 

do que teatral e tudo o que cria e passa pelas suas passerelles, deve ser capaz de passar de igual forma 

nas ruas de Milão, Tokyo, Sydney ou Montreal.65

“Eu crio roupas para pessoas reais. Eu penso nos nossos clientes sempre. Não há nenhuma 

vantagem em criar roupas ou acessórios que não sejam práticos.”66

Giorgio Armani

Esse desejo antiteatral que Armani tanto cultiva, é uma das formas que encontrou de criticar 

o sistema da Moda, nos seus desfiles. Consequentemente, procurou sempre espaços como fábricas 

abandonadas ou uma simples passadeira vermelha para a concretização dos seus desfiles, numa busca 

incessante de contrariar o que se passa na Moda no geral. Armani afirma que “a vida é um filme e as suas 

roupas são as roupas das personagens”67 e que o cinema não é teatro, pois encara as coisas como elas 

são na realidade e não como deveriam ou poderiam ser.

63. Pulsating Theater Walls Tempered by a Measured Tone  and Steady Hand, site oficial Armani Silos. Online em https://www.
armanisilos.com/exhibition/tadao-ando-the-challenge/tadao-ando-and-giorgio-armani/.

64. POTVIN, John, Giorgio Armani: Empire of the Senses, Routledge, 2015.
65. Ebidem página 8. 
66. KENNEDY, Alicia, Fashion Design, Referenced: A Visual Guide to the History, Language, and Practice of Fashion, Rockport Pu-

blishers, 2013, página 293. Citação Original“I design for real people. I think of our customers all the time. There is no virtue whatsoever in 
creating clothing or accessories that are not practical”. 

67. YouTube ARMANI, Giorgio  “Made in Milan, Milão, 1990”. Citação Original “life is the movie and my clothes are the costumes” as 
04:47 minutos.
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FIGURA 74
Exterior do edifício, visto 
através da rua.
FIGURA 75
Entrada principal, vista de 
dentro do edifício.

FIGURA 76
Corredor que liga a entrada 
ao espaço que antecede a 
entrada no auditório.

FIGURA 77
Fotografia do espaço que 
antecede o auditório, onde 
podemos ver a luz que 
acompanha os contornos 
e as juntas so teto com 
as paredes, bem como a 
inclinação da parede curva.

O edifício que dá agora lugar ao Teatro Armani foi no passado uma fábrica da marca Nestlé, 

construída em tijolos. Hoje, o novo edifício é em betão e trata-se de mais do que um espaço para desfiles 

porque aos poucos o arquiteto foi introduzindo espaços independentes, com outro tipo de programas. Ele 

descreve o projeto como sendo um espaço “flexível”, que possibilita a cooperação e a fusão da arte e da 

música”68

A entrada do edifício é muito discreta, uma vez que a legislação não permitiu grandes alterações 

no exterior do mesmo. Desta forma, consiste num grande painel de vidro translucido, que desliza 

aquando da entrada de alguém no edifício. Através da entrada, e por não terem sido permitidas grandes 

transformações, temos uma ideia muito reduzida do que se vai suceder no interior do teatro.

O edifício é composto por um grande corredor, que encaminha as pessoas para o átrio onde se 

localiza a entrada do teatro, dos vestiários e das casas de banho. Uma fila de colunas ritmadas divide o 

corredor, sendo que só as colunas do vestíbulo são estruturais e as outras meramente estéticas. O solo é 

inclinado, sendo a parte mais alta na entrada do teatro, de maneira a que pareça um caminho ascendente 

até ao espaço onde os eventos mais importantes vão ocorrer.69

A parede do vestíbulo não é só curva, mas também inclinada. Isso é bem aparente nas alhetas 

iluminadas nela existentes. Estas existem em vários apontamentos do edifício, reforçando em muitas 

situações, os contornos do mesmo.

O auditório onde ocorrem os desfiles, a sala que é chamada de teatro, tem capacidade para 

setecentas pessoas. Os lugares podem ser reorganizados de forma a obterem-se quatro disposições 

diferentes na sala, uma vez que para além de desfiles acolhe espetáculos culturais, conferências entre 

outros.70

 “Durante os espetáculos muitas pessoas se reúnem aqui. Assim existe um forte sentimento de 

interação, um sentimento de comunicação entre as pessoas. Este é o momento onde podemos 

realmente sentir o que este espaço tem para oferecer e a maneira de como ele eleva a energia das 

pessoas nesse encontro, para um propósito em específico”.71

 Tadao Ando

68. CROFT, Catherine, Concrete Architecture, Gibbs Smith, Publisher, 1ª edição, 2004, página 132. Citação Original“was the creation 
of the “flexible” space that enables cooperation and fusions with the disciplines of art and music”. 

69. POTVIN, John, Giorgio Armani: Empire of the Senses, Routledge, 2015, página 353.
70. CROFT, Catherine, Concrete Architecture, Gibbs Smith, Publisher, 1ª edição, 2004, página 132.
71. CASCIANI, Stefano, Ando e Armani, Domus Fashion, 2001, página 51. Citação Original “During a show, a lot of people come to-

gether here. There is a strong feeling of interaction, a feeling of communication between people. That’s the moment when you can really 
feel what this space has to offer, and the way in which it can boost the energy of those meeting in it, for a specific purpose”.
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FIGURA 78
As quatro tipologias que o 
auditório pode assumir em 
prol de diferentes eventos.

FIGURA 81
Espelho de água que divide 
os espaços e permite a 
entrada de luz no interior 
do idifício.

Existe também um espelho de água que separa o teatro da galeria que serve fundamentalmente 

como sala de receção nos eventos e caracteriza-se sobretudo por uma janela baixa, que permite a entrada 

de luz e vista sobre o referido espelho de água. O seu teto é abobadado e iluminado, de maneira a mostrar 

o telhado em “borboleta” com a estrutura de aço original do antigo edifício.

O programa da obra conta com muitos mais espaços como serviços, escritórios e salas de 

exposição. Por serem áreas mais técnicas não têm acesso pelo corredor principal, que inclusive nos dá 

a sensação que estes espaços não existem e assim eleva ainda mais a importância do auditório, que é 

protagonista nesta obra.

Esta criação é de especial importância, tanto para o arquiteto como para o designer e é uma das 

formalizações do poder que têm as duas artes, Arquitetura e Moda, quando trabalham de mãos dadas. 

Sem dúvida que o projeto da Tadao Ando é uma mais valia para a marca e para os seus desfiles, não só 

na parte do processo criativo, mas também na sua execução. Um lugar que foi projetado acima de tudo 

para dar vida às peças de Giorgio Armani. 

“Quando estou ocupado com os fittings da coleção, eu consigo concentrar-me sem me distrair e 

visualizar as roupas a serem usadas no espaço onde eu as vou exibir (o teatro). Eu posso refiná-

las e retrabalha-las e por isso considero que o teatro é o laboratório que me permite exprimir sem 

inibições.”72

Giorgio Armani 

72. HUTCHINGS, Roger, Armani Backstage, 24 Ore Cultura, 2002. Citação oficial “When I am busy with the fittings for the collection, 
I can concentrate without distraction, and see the clothes in the same environment they will be shown in. I can refine them, rework them. 
And so, the theatre really becomes a laboratory which allows me to express what I feel without any inhibitions”.  
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FIGURA 79
Planta do Teatro Armani.
FIGURA 80
Axonometria do Teatro 
Armani.
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FIGURA 82
Yves Saint Laurent em 
Marraquexe, na Praça 
principal da cidade, “Jemaa 
el-Fna”.

FIGURA 83
Parte da fachada principal 
do Museu Yves Sain 
Laurent, onde nos mostra 
a curva que o edifício 
faz para encaminhar as 
pessoas para o seu interior.

FIGURA 84
Parte da fachada onde se 
encontra o nome do museu, 
em chapa dourada.
FIGURA 85
Prespectiva da entrada 
da lateral, onde se podem 
ser melhor as diferentes 
texturas usadas no trabalho 
com os tijolos, na fachada.

MUSEU YVES SAINT LAURENT / STUDIO KO

Foi encomendado por Pierre Bergé, companheiro de Yves Saint Laurent, depois da morte do 

estilista em 2008. 

“é simples, eu quero qualquer coisa que seja forte, marroquina, contemporânea e sobretudo 

extremamente exigente”73 

Pierre Bergé

O projeto do museu ficou ao encargo do Studio KO e a sua construção foi terminada em 2017. 

Localiza-se em Marraquexe perto do Jardin Marjorelle, lugar que o casal apreciava bastante. Quando 

visitaram pela primeira vez a cidade, ambos se apaixonaram por ela e por esse motivo em 1980 compraram 

uma casa, precisamente ao lado do Jardin Marjorelle. Os dois nutriam um carinho muito especial por esta 

zona da cidade e por isso Bergé achou que faria todo o sentido que o museu em seu nome, ganhasse vida 

nesse mesmo lugar. A rua onde o museu se situa, hoje é a Rue Yves Saint Laurent.

Para a realização do projeto do museu, os arquitetos encarregues, Olivier Marty e Karl Fournier, 

estudaram de forma aprofundada o trabalho do estilista, e o edifício é o resultado desse mesmo estudo. 

Apesar de viver em Paris, o estilista nasceu na Argélia e passava maior parte do seu tempo em Marraquexe. 

Os dois arquitetos responsáveis pela obra também dividem a sua vida entre estas duas cidades, algo que 

têm em comum com o artista que estão a homenagear ao criar esta obra. O gabinete que lhes pertence é 

de arquitetura de luxo e já fez outras obras par marcas como a loja da Balmain, em Nova Iorque.

“O Museu Yves Saint Laurent em Marraquexe sucintamente mistura dois universos que nós 

conhecemos bem, e que nos é particularmente querido: Marrocos e a moda. Nós temos 

trabalhado neste país- o mesmo país que inspirou profundamente Saint Laurent- desde o começo 

das nossas carreiras e eventualmente abrimos gabinete aqui. É um grande prazer trabalhar ao 

lado da Fundação Pierre Bergé - Yves Saint Laurent num projeto tão ambicioso e contribuir à 

73. ALBERT, Marie-Douce, Architecture : le musée Yves Saint-Laurent de Marrakech remporte le Grand Prix Afex 2018, Maio 
de 2018. Citação original“c’est simple, je veux quelque chose de fort, de marrocain, de contemporain et surtout d’extrêmement exi-
geant”. Online https://www.lemoniteur.fr/article/architecture-le-musee-yves-saint-laurent-de-marrakech-remporte-le-grand-prix-a-
fex-2018.1973619
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FIGURA 86 e 87
Detalhes da forma de como 
os tijolos foram encaixados 
no exterior do edifício, 
de maneira a que se 
assemelhe a um tecido.

FIGURA 88
Auditório no interior do 
museu.

FIGURA 89
Biblioteca do museu.
FIGURA 90
Espaço de transição no 
interior do museu, onde 
podemos ver como de facto 
o interior foi tratado de 
forma diferente do exterior, 
fazendo com que o edifício 
remeta a um casaco, cujo 
forro é um material com 
características diferentes.

nossa maneira para o legado do designer de moda mais influente do século 20 .”74

Studio KO 

A obra pode ser descrita como um equilíbrio entre o luxo e o rústico. Por fora trata-se de uma 

composição geométrica que mistura linhas curvas e retas que evocam os desenhos a giz nas peças, feitos 

por Saint Laurent. Em termos de materialidade está divido. A parte superior é feita com tijolo terracota e 

a inferior por terrazzo, simples, de um bege quase branco. Os tijolos são feitos com terra marroquina e 

produzidos por um fornecedor local. Estes, na fachada estão dispostos de forma deixar que a luz entre 

em certos pontos, de forma ritmada e esta opção permite não só a entrada de luz no edifício como uma 

aparência estética que se assemelha a um tecido, novamente remetendo para a vida do estilista. 

“Marraquexe mostrou-me cor (...) Antes de Marraquexe, tudo era preto”75

Yves Saint Laurent

A outra pedra que constitui a fachada é igualmente usada no piso do museu e é feita através da 

junção de várias pedras e mármores, também elas, locais.

Por dentro, os materiais e a abordagem escolhidos são completamente opostos da solução 

exterior. Este facto é propositado para que o edifício funcione como uma peça de roupa, um casaco, que 

por fora é mais complexo e feito de um tipo de tecido, e no interior leva um forro, um tecido diferente e 

mais confortável. 

Ainda na fachada é de destacar a parede que curva na entrada, que com esse movimento 

encaminha os visitantes de forma natural para o pátio, que no centro tem o logotípo e cor da marca,

O edifício conta com um grande auditório, salas de exposição, uma biblioteca, uma livraria, uma 

sala de conservação das peças e um restaurante que serve de café também e que tem a seu dispor um 

terraço. 

Em exposição estão peças da coleção privada de Pierre Bergé, algumas desenhadas por Yves 

74. Studio Ko in Foundation Jardin Majorelle, Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm) The Foundation Pierre Bergé – Yves 
Saint Laurent Unveils The Architectural Project Designed by Studio KO, 2016. Citação original “The Musée Yves Saint Laurent Marrakech 
succinctly mixes two universes which we know well, and which we both hold particularly dear: Morocco and fashion. We have worked in 
this country — the same country that so profoundly inspired Saint Laurent – since the start of our careers, and we eventually opened an 
office here. It is a great pleasure to work alongside the Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent on such an ambitious project and 
contribute in our own way to the legacy of the most influential fashion designer of the 20th century.”. Online https://cdn.archilovers.com/
projects/95aeafa3-0f50-48f8-95fc-c5922a80ea63.pdf

75. SAYEJ, Nadia, Inside the Dramatic Yves Saint Laurent Museum in Marrakech, Harper’s Bazaar, Outubro de 2017. Citação original 
“Marrakech taught me color (…) Before Marrakech, everything was black.”. Online https://www.harpersbazaar.com/culture/features/
a12844784/yves-saint-laurent-museum-marrakech/?fbclid=IwAR1pOj9V0hpsgQW0PgA1u60WoH2cOR3TJSJDC6iK0wEb7nS59e7bNm-
g-ZdE
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FIGURA 91
Desenho do alçado frontal 
do museu.

FIGURA 92
Corte paralelo à fachada, 
onde podemos perceber 
melhor como se organiza o 
edifício.

Saint Laurent. São cinco mil itens de vestuário e quinze mil acessórios de alta-costura, além de dezenas 

de milhares de esboços e outros objetos. 

O museu é constituído por mais de 4000 m2, dos quais 400 são dedicados à exposição permanente 

e 150 à exposição temporária. O auditório tem capacidade para cento e trinta pessoas e a biblioteca conta 

com mais de cinco mil livros. Entre outros detalhes construtivos, é importante referir que todo o museu 

tem um sistema de controlo da temperatura, seja para preservar as peças de alta-costura, seja os livros 

mais antigos que se encontram na biblioteca. 

A livraria foi construída à imagem da embalagem do perfume mais vendido da marca, o “Opium”. 

A sala principal tem em exposição cinquenta manequins e a temática é a influencia do norte de África e 

no trabalho do estilista.

Yves Saint Laurent desistiu da sua carreira devido ao seu estado depressivo na época e 

morreu passados 6 anos, de um cancro no cérebro. O seu gabinete, no arrondissement 16, foi também 

transformado num museu e inaugurado na mesma altura que o museu de Marraquexe. O atelier mantém-

se até hoje como ele o deixou em 2002. No entanto, fazia todo o sentido criar um outro museu, com todas 

as suas peças, na terra que amava e onde, ao contrário de Paris, se sentia bem com ele próprio e com o 

seu trabalho. O estilista referiu várias vezes que Marrocos era a sua inspiração e que era lá que criava a 

maior parte das suas coleções.

“(…) A ousadia no meu trabalho, eu devo-a a este país, às suas combinações audaciosas ”76

Yves Saint Laurent

76. LUTYENS, Dominic, As two museums dedicated to Yves Saint Laurent open in Paris and Marrakech, Dominic Lutyens explores 
the wild life and legendary genius of the iconic designer, Designed, Ourubro de 2017. Citação original “The boldness in my work I owe to 
this country, to its audacious combinations”. Online https://www.bbc.com/culture/article/20170918-two-new-museums-pay-homage-to-
-the-iconic-yves-saint-laurent. 
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FIGURA 93
Esquiço feito pelo arquiteto 
Frank Gehry na fase inicial 
do projeto.

FIGURA 94
Edifío da Fundação 
implantado no meio do 
jardim e onde podemos ver 
como este se destaca na 
sua envolvente.

FIGURA 95
Corte do edifício onde 
podemos perceber melhor 
como ele se resolve 
no interior, a parte que 
corresponde ao “Iceberg” 
e a que corresponde às 
“velas”.

FUNDAÇÃO LOUIS VUITTON / FRANK GEHRY

Bernard Arnault, diretor executivo de um dos impérios mais poderosos do mundo da moda, a 

empresa LVMH, após visitar o Museu Guggenheim em Bilbau, decidiu contratar o arquiteto Frank Gehry 

para fazer o projeto daquela que seria a Fundação Louis Vuitton.

A obra situa-se no Bois de Bologne, no Jardin d’Acclimatation77 mais precisamente e por sua vez 

tem uma carga histórica muito forte relacionada com animais raros e plantas exóticas. O edifício que Frank 

Gehry cria, para dar lugar à fundação é bastante orgânico e aparentemente de vidro. Segundo o Arquiteto, 

foi inspirado nas estufas do século XIX (dezanove) , e remete a um navio à vela em alto mar, cujas velas 

ganham forma com o vento.78

“É uma embarcação, um peixe, um barco à vela, uma nuvem”79

Frédéric Migayrou

A execução do projeto não foi fácil, pois, como já referimos, a forma do edifício é bastante orgânica 

e tornar reais algumas caraterísticas do projeto foi um desafio. Foi necessária, para a sua concretização, 

tecnologia da mais avançada tanto no processo de desenho como no do conceito e na parte construtiva.

Foi em Outubro de 2006 que foi oficializada a criação da Fundação e em 2008 começou a sua 

construção. Em 2011 acabaram os trabalhos estruturais e da parte da instalação do “Iceberg” que é o 

nome que correntemente se dá à parte maciça do edifício, que fica por baixo das “lascas” de vidro. Em 

2014 o edifício é finalmente inaugurado.

Visto que se situa num jardim, com uma herança bastante ligada à natureza e aos estudos 

sobre ela concebidos, o edifício tem como uma das suas prioridades ser ecológico. A vontade de manter 

essa prioridade, fez com que medidas ecológicas fossem aplicadas durante a construção do edifício, mas 

também após, ou seja, no decorrer da sua utilização. Um bom exemplo, é o da água da chuva, que é 

recuperada para abastecer todos os sistemas, que não necessitam de água potável e mesmo o uso desta 

é estritamente controlado.

77. Este jardim localiza-se no 16º quarteirão da cidade de Paris desde o século XIX e conta com aproximadamente 846 hectares de 
área. 

78. BIANCHINI, Riccardo, Fondation Louis Vuitton – Paris, Novembro de 2019. Online https://www.inexhibit.com/mymuseum/fonda-
tion-louis-vuitton-paris-architect-frank-gehry/.

79. WAINWRIGHT, Oliver, Frank Gehry’s Fondation Louis Vuitton shows he doesn’t know when to stop, Paris, Outubro de 2014. Cita-
ção Original “It is a vessel, a fish, a sailing boat, a cloud.”. Cnline https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/oct/21/frank-gehry-
-fondation-louis-vuitton-shows-he-doesnt-know-when-to-stop
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FIGURA 96 e 97
Imagens mais detalhadas 
da materialidade do 
edifício, referida no texto, 
bem como a estrutura do 
mesmo.

FIGURA 98
Fotografia onde a obra 
parece um “barco à vela” 
e onde podemos perceber 
como se resolve o espelho 
de água.
FIGURA 99
Fotografia de parte da 
circulação, no interior do 
edifício, onde podemos 
perceber como a estrutura 
e a luz do exterior se 
projetam no interior da 
Fundação

FIGURA 100 e 101
Galerias do edifício que 
nitidamente foram tratadas 
de forma menos organica e 
mais racional que o exterior 
do mesmo.

O edifício em si é composto pelo “Iceberg”, mais sólido e fechado, que conta com dois andares e 

toda a restante altura atingida pelo edifício, forma-se através das camadas de vidro que o arquiteto criou. 

Esta foi a solução escolhida, uma vez que só era permitido construir até dois andares. Assim o arquiteto 

pode criar mais espaço ao construir mais andares, ainda que não contem como tal. Por este motivo é 

possível ver-se ao longe as “velas” de vidro entre as árvores do jardim, o que de certa forma fortalece a 

relação do edifício com a sua envolvente. Segundo o arquiteto a construção tem um ar inacabado que é 

propositado.

“É para os artistas brincarem com ele (...) e eu espero que as crianças façam desenhos que nós 

possamos aumentar e pendurar no espaço entre as velas e o edifício. Ele não parece terminado 

propositadamente, para encorajar as pessoas a interargirem com ele ao longo do tempo.”80

 Frank Ghery

Construtivamente o edifício é composto por diferentes lógicas e diferentes materiais. Em primeiro 

lugar o betão, que compõe o “Iceberg”, bem como o aço e a madeira. Seguidamente o aço que estrutura 

as “velas” e por fim o vidro curvo que lhes foi colocado por cima.

O programa da obra conta com galerias, áreas de armazenamento, escritórios, espaços 

educacionais, uma loja, um restaurante e um auditório. Os escritórios e as áreas de armazenamento, são 

espaços mais técnicos, usados fundamentalmente por quem trabalha na marca Louis Vuitton, uma vez 

que parte da empresa está instalada neste edifício. É de destacar, que existe um grande átrio, cuja função 

é distribuir as pessoas pelas diferentes divisões.

Os restantes espaços são de carácter mais público e estão mais ligados com o facto de este 

edifício servir também como museu. O projeto conta assim com um desenho geométrico de linhas retas 

e curvas, de planos opacos e transparentes que quebram as fronteiras existentes entre o que é exterior e 

interior, formando assim um diálogo mais forte com o seu entorno.

Apesar da forma orgânica exterior do edifício, no interior as galerias são bastante simples e 

racionais e quase se podem comparar a caixas brancas.

O auditório é também palco de concertos e pode acomodar de trezentas e cinquenta a mil 

80. Ibidem. Citação Original “It’s for artists to play with (…) and I’m hoping children will do drawings that we can enlarge and hang in 
the space between the sails and the building. It doesn’t look finished, purposefully, to encourage people to interact with it over time.”. Onli-
ne https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/oct/21/frank-gehry-fondation-louis-vuitton-shows-he-doesnt-know-when-to-stop.
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pessoas dependendo da configuração no momento. Nas galerias, são sobretudo, expostas peças de arte 

contemporânea de todo o mundo.

O edifício acolhe, para além de espetáculos e exposições, como podemos constatar, palestras, 

workshops, visitas guiadas e outros eventos especiais.81

O volume da fundação é no exterior, envolvido por um espelho de água, sete metros mais baixo 

que os jardins reforçando a ideia de navio a flutuar na água.

A arquitetura do edifício, assim como a arquitetura que o arquiteto pratica no geral, assume um 

carácter por si só icónico e monumental.

81. BIANCHINI, Riccardo, Fondation Louis Vuitton – Paris, Novembro de 2019. Online https://www.inexhibit.com/mymuseum/fonda-
tion-louis-vuitton-paris-architect-frank-gehry/. 
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FIGURA 102
Desenho feito pelo Atelier 
Carbondale onde podemos 
perceber a ideia dos 
arquitetos de tornar a loja, 
parte do percurso dos 
Champs-Élysées.
FIGURA 103
Desenho da loja de forma 
esquemática

FIGURA 104
Fachada do Gaveto do 
edifício que dá lugar à loja.

LOJA DA LOUIS VUITTON / CARBONDALE

É a loja da marca mais visitada e onde mais compras de luxo se fazem por ano em todo mundo, 

por ser uma das mais completas lojas da Louis Vuitton e por se localizar na Avenida Champs-Elysées em 

Paris. O espaço é composto no total por 1800 m2.

Foi projetada pelo gabinete CARBONDALE chefiado por Eric Carlson que foi um dos arquitetos 

fundadores do Departamento de Arquitetura da Louis Vuitton quando trabalhava para a marca. O mesmo 

realizou mais de 400 projetos, alguns em parceria com outros arquitetos para a marca francesa. Deve-se a 

ele também o facto de hoje a marca contar com uma equipa de arquitetos que trabalham exclusivamente 

para as suas lojas. 

Atualmente, Carlson tem o seu próprio gabinete mas a forte relação com a marca está longe de 

ter acabado, uma vez que no seu gabinete continua a projetar lojas para a mesma. O arquiteto conhece 

muito bem o conceito da Louis Vuitton e esse conhecimento está bem espelhado em todos os seus 

projetos em parceria com a marca, no entanto o projeto dos Champs-Elysées merece sem dúvida ser 

destacado.

O edifício já existia e por isso trata-se de uma intervenção no mesmo e não de um projeto 

feito de raiz. Segundo o arquiteto, o principal objetivo foi reforçar as qualidades inerentes à estrutura da 

década de 1930, década da construção do edifícioe ao mesmo tempo era preciso introduzir as condições 

necessárias para o espaço poder acolher a nova loja da Louis Vuitton.

Um dos principais desafios era o facto de se tratar de um edifício histórico, cuja fachada não 

podia ser alterada e 70% da sua área correspondia a vãos. 

Talvez num outro projeto de arquitetura, todas estas janelas fossem favoráveis, mas quando 

estamos a falar de uma loja, especialmente uma loja de luxo, o excesso de aberturas para o exterior 

podem causar situações, não favoráveis à venda do produto, como por exemplo falta de espaço, de 

paredes para expor roupas ou acessórios e a entrada de luz natural, que não permite que esta seja 

controlada artificialmente pelo arquiteto. 

A solução encontrada pelo gabinete foi a criação de uma espécie de segunda fachada que foi 

inspirada nos ornamentos de ferro forjado omnipresentes nas fachadas da Paris do Barão Haussmann. 

Desta forma, desenvolveram um painel metálico, inspirado no monograma que é a assinatura da Louis 

Vuitton e que foi instalado atrás de todas as janelas da fachada. Esta estrutura conta com luz natural e 
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FIGURA 105
Escultura de Metal no teto 
da loja.

FIGURA 106
Imagem de uma zona 
de estar no interior onde 
podemos ver a segunda 
fachada criada pelo 
arquiteto, uma grelha cujo 
desenho está associado ao 
monograma da marca.
FIGURA 107
Fotografia de uma parte 
do interior da loja, onde é 
possível ver-se que a loja 
é feita através de pátios 
com cotas diferentes. Mais 
uma vez, podemos observar 
também a segunda fachada 
criada pelo arquiteto.

FIGURA 108
Fotografia tirada apartir da 
entrada da loja, no piso 
térreo.
FIGURA 109
Detalhe da grelha 
metálica feita através do 
monograma.

artificial e resulta na união entre o antigo e o contemporâneo.

Quanto ao interior, foram demolidas todas as lajes existentes e de seguida foram introduzidos 4 

pisos, que têm em si bastantes plataformas em espiral até ao rés-do-chão. O conceito por trás desta ação 

está muito ligado ao sentido de viagem, que como já estudamos nesta dissertação, faz parte da herança 

da marca Louis Vuitton. A ideia consiste em trazer os Champs Elysées para dentro da loja, aliás, pretende 

tornar a loja parte da descoberta da avenida e parte do seu percurso. 

Uma curiosidade interessante nesta obra é que quem entra na loja, é acompanhado por um 

funcionário, que não só o ajuda no caso de pretender adquirir algo, mas que também o introduz a história 

da marca e da arquitetura da loja. É possível que tal aconteça por ser uma loja, que mais do que um ponto 

de venda, é um ponto turístico onde as pessoas querem ir para visitar e conhecer o espaço quando vão 

a Paris, como se de mais um museu se tratasse. Os funcionários levam as pessoas até ao último andar, 

pois é aí que é suposto começar-se o percurso pela loja, em analogia mais uma vez aos Champs-Elyseés, 

que são também a subir. Ao chegar ao topo da loja, somos surpreendidos por uma escultura composta 

por milhares de tiras muito finas de metal que criam um efeito ótico especial e que têm um simbolismo 

muito forte. O comprimento de todas as tiras juntas forma a distância da loja em relação à fundação 

Louis Vuitton, que são os dois elementos mais importantes da marca, na capital da Moda. Na sala, 

onde podemos observar esta escultura existe ainda uma exposição de malas e baús antigos da marca, 

de valores incalculáveis. Essa coleção estende-se pela loja, sendo que há momentos onde aparecem 

algumas peças expostas por entre os expositores de roupa e acessórios. Após este momento de paragem 

segue-se um longo percurso de pátios em espiral, cada um bastante íntimo e dedicado a diferentes 

categorias de produtos da marca, até se chegar de volta ao rés-do-chão. A loja vende todos os produtos 

que a marca tem, desde diferentes acessórios, a roupa e até fragrâncias.

Para além das escadas rolantes que nos fazem chegar ao topo da loja no início da visita, não são 

vistas mais escadas, sendo que descemos a loja toda através dos pátios por nós anteriormente referidos, 

como se de um verdadeiro percurso natural e exterior se tratasse. O facto de estarem em espiral faz com 

que não seja possível ver-se tudo do espaço, ou terraço que se segue. Esta circunstância é também ela 

propositadamente causada pelo arquiteto, mais uma vez para resgatar o sentido de viagem, pois quando 

viajamos para um sítio novo, passeamos nesse mesmo sítio à descoberta, por ser um lugar que nos é 

desconhecido. No entanto esse sentimento de não conhecer o lugar é bom e surpreendente porque nos 

faz querer continuar a viajar e continuar a conquistar lugares. Essa é a sensação que o arquiteto quer que 
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os visitantes deste projeto sintam quando o percorrem.

“Quando trabalho num projeto como este, penso no que as pessoas levarão com elas, no que 

guardarão na lembrança da sua viagem, para criar uma espécie de diário 

de viagem ótico.” 82

Eric Carlson

82. CARLSON, Eric, Louis Vuitton, Champs Elysées, Paris. Online em https://www.cbdarch.com/pt/louis-vuitton-champs-elysees-
-paris/. 
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FIGURA 110 e 111
Imagens da Fachada da 
loja.

FIGURA 112
Interior da loja no piso 
térreo.

FIGURA 113
Interior da loja no piso 
inferior.

LOJA DA CELINE/ VALERIO OLGIATI

Situa-se em Miami, mais precisamente no Design District, entre a loja da Louis Vuitton e da 

Gucci.83 Foi concluída muito recentemente, em 2018 e o arquiteto responsável pelo seu projeto é Valério 

Olgiati. Esta loja é a sede da marca francesa, Céline, nos Estados Unidos da América. A loja tem 482 m2 

que são distribuídos em dois andares e cobertos por uma “concha” em mármore. As fachadas, as paredes 

interiores, o teto e o chão são todos cobertos com o mesmo material que é um mármore de origem 

brasileira, ao qual dão o nome de Pinta Verde e que tem um tom entre o azul e o verde. A que foi utilizada 

nesta loja, em concreto, tem uns rasgos de tons cinzentos e brancos, que lhe dão uma aparência distinta 

e infinita. Estes detalhes fazem com que a loja se assemelhe a um céu, onde as roupas e os acessórios 

flutuam como se estivessem no meio das nuvens.84

“Criar um mundo virtual através do uso poético de materiais foi a intenção de Valerio Olgiati ao 

projetar esta loja”85

A loja está dividida por dois andares, que podem ser consideradas duas partes distintas pelo seu 

programa e que se unem por umas escadas que têm um caracter muito escultórico.

O piso superior destina-se à venda de roupa e acessórios de prêt-à-porter, enquanto o piso 

inferior é um espaço de exposição e que por isso o arquiteto trabalhou com elementos também eles mais 

escultóricos, como pirâmides escavadas no teto e pilares. 

O espaço de exposição, que se situa no piso térreo é uma espécie de cobertura sustentada 

por pilares de betão, que por sua vez ligam o edifício à sua fundação. Os dois pisos são aliás, apoiados 

em pilares, mas nem todos os pilares que vemos na loja cumprem uma função construtiva. O teto deste 

espaço apresenta recortes piramidais cujos volumes sobressaem no andar superior e um deles é o que 

origina o volume que dá lugar à escada.

Tanto as escadas como os pilares, ao contrário de todos os outros elementos, são em betão, o 

que liga na perfeição com o resto do espaço, uma vez que o cinza do betão, também está presente nos 

83. FLANAGAN, Rosie, Celine Miami USA, Ignant, 2018. Online https://www.ignant.com/2018/08/22/celine-miami-usa/.    
84. GONZÁLEZ, Maria Francisca, Céline / Valerio Olgiati, Archdaily. Online https://www.archdaily.com.br/br/903348/celine-valerio-

-olgiati.
85. OLGIATI, Valerio, Valerio Olgiati, Céline Flagship in Miami (USA), Agosto de 2019. Citação Original “Creating a virtual world 

through the poetic use of materials was Valerio Olgiati’s intention in designing this store”. Online http://www.arquitecturaviva.com/en/
Info/News/Details/14175.
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FIGURA 114 e 115
Escadas que ligam os 
dois pisos vistas do andar 
superior e do andar inferior.

FIGURA 116
Pirâmides escavadas 
no teto do piso inferior, 
refletidas no andar superior.

FIGURA 117
Corte longitudinal pela 
pirâmide que origina as 
escadas.
FIGURA 118
Corte transversal pelas 
escadas onde podemos 
ver as duas pirâmides 
escavadas no teto do andar 
inferior.

FIGURA 119
Planta do piso térreo que 
dá acesso ao exterior do 
edifício.
FIGURA 120
Planta do piso inferior.

detalhes em mármore. Os móveis da loja são igualmente cinzentos e complementam o espaço, bem como 

as faixas de iluminação elegantes e alguns detalhes em bronze. Pormenores decorativos acrescentam 

texturas diferentes à loja como tapetes e bancos acolchoados de camurça em tons mais uma vez cinza.

Esta loja assume uma forma muito diferente das outras lojas de marcas de luxo existentes e 

mesmo das que foram objeto de estudo nesta dissertação. No entanto, ela é uma interpretação muito 

interessante do que pode ser uma loja de artigos de luxo, usando materiais nobres, como é usual, mas 

trabalhando-os de forma a criarem um espaço austero e frio, tanto pela cor escolhida como pela falta de 

ornamento em toda a loja. Os elementos esculturais como as colunas ou as pirâmides são de facto fora 

do vulgar, fundamentalmente em arquitetura de retail. No entanto ajudam o arquiteto a criar o caracter 

expositivo que pretende para a divisão em baixo e assim fazer das peças de roupa e acessórios da marca 

algo que para além de ser comprado, pode ser apreciado e visto com atenção. Nesta loja, todo um novo 

universo ganha vida.

 “um universo interno pode ser imaginado”86

Valerio Olgiati

86. FLANAGAN, Rosie, Celine Miami USA, Ignant. Citação original “an internal universe can be imagined” Online https://www.ignant.
com/2018/08/22/celine-miami-usa/. 
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FIGURA 121
Volume da torre da loja em 
confronto com o volume da 
torre do edifício do outro 
lado da rua. 
FIGURA 122
Torre da loja à noite que se 
assemelha a uma lanterna.

FIGURA 123
Fotografia da solução 
encontrada para resolver 
os cantos do edifício, com 
cubos de vidro menores, 
que permitem fazer uma 
curva.

FIGURA 124 e 125
Imagens do último andar, 
no topo da torre, que como 
referimos no texto é aberto 
em cima.

LOJA DA HERMÈS / RENZO PIANO

Pierre Alexis Dumas, dono da tão poderosa marca Hermès, almejava construir em Tóquio uma 

sede para a sua marca. O edifício tinha, acima de tudo, que ser sóbrio, elegante e ao mesmo tempo 

inovador.

Renzo Piano, por sua vez, gozava nesta época de um grande prestígio no Japão, pela conclusão 

do seu projeto para o Aeroporto de Kansai e fundamentalmente pelo prémio Pritzker que recebeu no 

mesmo ano em que foi contratado para ser o criador desta obra. Além disso, o dono da marca e este 

arquiteto partilham a mesma paixão por tudo o que é artesanal87, o que tornou Renzo Piano o candidato 

perfeito para a projeção da sede da Hermès. 

O arquiteto foi contratado em 1998 e o projeto ficou concluído em 2001. Situa-se no centro do 

distrito comercial de Ginza, muito perto da Dior de Kumiko Inui e a poucos metros do edifício da Sony 

projetado por Yoshinobu Ashihara em 1966, com o qual se relaciona, fundamentalmente em termos de 

altura.

O edifício é bastante compacto e a sua fachada é toda de vidro, ainda que de uma forma especial, 

uma vez que era necessário responder aos rígidos regulamentos de construção relativos a terremotos e 

incêndios. Assim, em caso de terramoto, a fachada foi projetada para se mover em resposta às ondas, e os 

blocos sob a pressão que o terremoto possa criar, movem-se no máximo 4 milímetros, absorvendo desta 

forma o choque, em vez de resistir ao movimento sísmico.88 

A fachada de vidro é também uma espécie de analogia ao papel shoji, tão usado pelos japoneses 

e que permite a passagem de luz do exterior para o interior durante o dia, bem como de sombras e ao 

mesmo tempo permite a passagem de luz do interior para o exterior à noite, sendo que o arquiteto neste 

edifício em concreto, adicionou ainda luzes néon que caracterizam a fachada.

Segundo o arquiteto, o conceito deste edifício foi inspirado numa “lâmpada mágica”, as 

lâmpadas japonesas, mais uma vez revestidas pelo papel shoji. Este é assim para conceber esse efeito, 

no seu exterior, todo composto por uma grade de treze mil blocos de vidro translucido quadrados, cujo 

87. Maison Hermès Tokyo, Wikiarquitetura. Online em https://en.wikiarquitectura.com/building/maison-hermes-tokyo/#.  
88. ICONIC BUILDINGS: Maison Hermès by Renzo Piano, archiscene, 29 de Agosto de 2018. Online em https://www.archiscene.net/

firms/renzo-piano-building-workshop/maison-hermes-renzo-piano/. 
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FIGURA 126
Último andar do edifício 
com a parte que é aberta 
e também com zonas que 
são fechadas e que servem 
o programa da loja

FIGURA 127
Fachada do piso térreo, 
que ao contrário do resto 
do edifício tem montras 
tradicionais.

FIGURA 128
Fachada do piso 
térreo lateral, onde os 
produtos se podem 
observar pontualmente 
por quadrados de vidro 
transparentes, ao contrário 
dos outros e emoldurados 
para lhes dar destaque 

o lado mede 45 cm.89Existem também tijolos de vidro curvos, de menores dimensões, para resolverem 

os cantos do edifício. Os blocos de vidro foram concebidos especialmente para esta obra, pela empresa 

Vetroarredo em Florença e uma das maiores preocupações foi que estes também respondessem às 

rígidas regulamentações, tanto contra incêndios como contra terramotos.

A “pele” de vidro, que envolve o edifício, tem também efeito na acústica, proporcionando um 

isolamento interno e protegendo a loja do barulho que vem do exterior.

Deste modo, podemos concluir, que apesar da nítida função estética da fachada, constituída 

pela ambiguidade de ser algo tradicional e ao mesmo tempo tecnológico, ela conta também com um lado 

bastante funcional e adapta-se a todas as necessidades do edifício.

No interior, a torre é composta por treze pisos, sendo que há uma parte mais alta que tem quinze 

pisos. No total, conta com 6000 m2.90A loja ocupa apenas quatro pisos e nos pisos superiores ficam os 

escritórios e os ateliers, bem como um espaço de pé-direito duplo, que acolhe exposições. 

Uma característica particular do edifício é ter entrada direta para o metro da Avenida Harumi.91  

Além disso, existem oficinas e uma cobertura ajardinada no topo do edifício que apesar de ser aberto para 

o céu, é fechado para a rua, já que a fachada sobe até cobrir este espaço, de forma a que se assemelhe 

uma caixa sem tampa. Os serviços e a circulação ficam nas traseiras do edifício, numa faixa mais opaca 

ao longo da parede de vidro.

A fachada é sem dúvida o elemento mais característico de todo o projeto. Ela estende-se, na 

Avenida Harumi por 10 andares e com apenas 10 metros de largura, trata-se de um alçado bem estreito. 

Ainda assim, na rua lateral o edifício ganha a profundidade de 56 metros, ou seja, o volume acaba por ser 

muito comprido e estreito.92

O rés-do-chão é o único piso que é tratado de forma diferente no exterior, uma vez que é o piso 

que conecta a loja com a rua e consequentemente com as pessoas. Deste modo, no lado mais comprido 

do edifício, que se situa na rua lateral, o arquiteto optou por aplicar um detalhe diferente. Alguns dos 

blocos de vidro translúcido, foram substituídos por vidro transparente que permitem de forma muito subtil 

a visualização de algumas peças expostas da marca. Os blocos de vidro que permitem esta visão alargada 

para o interior estão “assinalados” por molduras. Na fachada principal os blocos de vidro são substituídos 

89. Maison Hermès, 1998-2006, Tokyo, Japan, site oficial do atelier Renzo Piano. Online em http://www.rpbw.com/project/maison-
-hermes 

90. ZEBALLOS, Carlos, Renzo Piano: Maison Hermes, Tokyo, My Architectural Moleskine, Outubro de 2011. Online http://architectu-
ralmoleskine.blogspot.com/2011/10/renzo-piano-maison-hermes-tokyo.html. 

91. ICONIC BUILDINGS: Maison Hermès by Renzo Piano, archiSCENE Agosto de 2018. Online https://www.archiscene.net/firms/
renzo-piano-building-workshop/maison-hermes-renzo-piano/ 

92. Ibidem.op.cit.
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FIGURA 129 e 130
Fachada do edifício 
na lateral durante o 
dia e durante a noite 
respectivamente.

por montras convencionais, que também permitem que o cliente possa apreciar peças da marca. Este 

alçado conta ainda com a entrada para a loja.

Devido aos efeitos de luz criados para a fachada envidraçada, de dia ela forma um volume 

prateado e cintilante, enquanto à noite se torna dourado resultante da luz quente que emana de dentro do 

edifício. Este facto faz com que esta loja tenha uma presença diferente das outras, no distrito comercial 

em que se situa.  

Esta obra é ainda hoje tida como um exemplo da arquitetura dos anos 90 e inspirou bastantes 

outras no modo de como se formaliza. Falaremos em seguida de uma loja que conta com uma fachada 

semelhante, em termos de função e também em Tóquio de Herzog & de Meuron.

RELAÇÕES DE ALGUNS ARQUITETOS COM MARCAS DE LUXO E ALTA-COSTURA | ESPAÇOS PERENES NA MODA



142 143

ARQUITETURA DA MODA. ENTRE O EFÉMERO E O PERMANENTE.

FIGURA 131
Exterior do edifício feito 
pelos arquitetos Herzog 
& de Meuron para a loja 
epicentro de Tóquio, da 
marca Prada.

 LOJA EPICENTRO DA PRADA / HERZOG & DE MEURON

A loja situa-se em Aoyama, que é a zona que se tornou no “coração da moda” da cidade de 

Tóquio e que por isso está repleta de outras lojas de marcas de luxo.

Contudo, não é só o facto desta loja e da que falamos anteriormente se localizarem na mesma 

cidade que elas têm em comum. Ambas são uma espécie de torre em vidro, pois ainda que formal 

e estruturalmente diferentes lutam contra as mesmas forças da natureza, os sismos e incêndios que 

podem ocorrer. No entanto, enquanto Renzo Piano usa a sua fachada como uma cortina, conforme vimos 

na análise anterior, os arquitetos Herzog & de Meuron aplicam um conceito um pouco diferente, uma 

estrutura de molduras na fachada.

Mesmo assim, mantêm semelhanças com uma lanterna elegante durante a noite quando a luz 

natural dá lugar à luz artificial e quente que as lojas emanam para o exterior.

O edifício tem 2800 m2, distribuídos em seis andares e é consideravelmente mais alto do que os 

edifícios ao seu redor, que no geral tem de dois a três andares. Esta decisão foi tomada propositadamente 

pelos arquitetos, que consideraram a envolvente demasiado heterogénea e pretendiam que a loja da 

Prada, que estavam a projetar, pudesse ser mais visível, e consequentemente, mais presente no espaço 

urbano. Por esse motivo, optaram por construir em altura, o que lhes permitiu ter bastante espaço livre no 

terreno e assim criar outra das partes únicas deste projeto, um espaço público onde as pessoas podem 

estar e passar sem ter que entrar na loja obrigatoriamente.

“Nós decidimos logo focar-nos num volume vertical que contivesse o máximo de área bruta por 

piso para que parte do terreno pudesse ficar por desenvolver. Esta área será uma espécie de praça, 

comparável aos espaços públicos das cidades Europeias”93

Herzog & de Meuron

No decorrer do projeto, quanto mais moviam o edifício no terreno, mais definiam o espaço aberto 

e deste modo o próprio volume foi-se tornando menos convencional, mais híbrido, consequente mais livre 

e exposto e por isso mais visível. Dessa forma, a praça foi ganhando um carácter mais íntimo. 

93. Herzog & de Meuron Prada Aoyama, Divisare, Janeiro de 2017. Citação original “We decided early on to focus on vertical volume 
containing the maximum permitted gross floor area so that part of the lot acreage can remain undeveloped. This area will form a kind of 
plaza, comparable to the public spaces of a European city.”. Online https://divisare.com/projects/336109-herzog-de-meuron-johannes-
-marburg-prada-aoyama 
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FIGURA 132
Volume da loja e a sua 
envolvente próxima.

FIGURA 133
Fotografia onde podemos 
ver o interior da loja e ao 
mesmo tempo o exterior 
refletido.
FIGURA 134
Fotografia da entrada 
da loja, onde também 
é possível ver-se as 
diferenças na forma do 
vidro de alguns losangos da 
fachada.

FIGURA 135
Estrutura da fachada da 
loja vista através do interior.

Para que o volume correspondesse às normas impostas pelo planeamento urbano, sobre a 

altura que podia atingir, alguns dos seus cantos foram para cotas mais baixas, o que fez com que não 

parecesse tão alto como é realmente.

A obra tem assim uma forma muito peculiar e extremamente escultural, mas ao mesmo tempo 

muito simples e imediatamente reconhecível, assemelha-se a uma casa ou a um cristal. Na realidade, 

poderia ter sido feita à imagem de uma “esmeralda esculpida”94, uma vez que o vidro ganha muitas vezes 

uma espécie de reflexo que lhe confere tons esverdeados.

“Nós adoramos as diferentes maneiras de como o volume poderia ser interpretado na zona em que 

está. Ele deixa de ser um cristal para ser uma típica, na verdade prototípica, casa; também pode ser 

uma “bursa” que é um tipo de mala, uma mala preciosa.”95

Herzog & de Meuron

Por ser um elemento tão escultórico e com uma geometria tão própria, a perceção que temos 

dele pode variar bastante dependendo de onde estamos a observá-lo.

A fachada é assim como a sua forma, bastante particular e como já abordamos, tem um carácter 

parecido com o da loja da Hermès de Renzo Piano. No entanto, ao contrário da grelha da fachada da 

Hermès, em quadrados, a desta loja é em losangos todos envidraçados, uns convexos, outros côncavos 

e ainda outros planos. Esta combinação de vidros com configurações diferentes, gera reflexos facetados 

que permitem às pessoas, “de dentro e de fora do edificio, verem imagens em constante mudança e 

perspetivas quase cinematográficas dos produtos Prada, da cidade e de si próprias”.96Por sua vez, a grade 

metálica da fachada não é meramente estética pois tem também finalidades estruturais, comportando-

se como uma malha flexível que sustenta, bem como os elevadores, as lajes de betão e permite maior 

elasticidade na união do metal e do vidro o que é benéfico, em caso de terremoto.

“um dispositivo ótico interativo. Como parte do vidro é curvo, ele parece mover-se conforme andamos 

em volta dele. Isso cria uma perceção diferente não só das peças da loja como da cidade - há um 

diálogo intenso entre os atores. Além disso, a grade traz uma escala humana à arquitetura, como se 

94. MACK, Gerhard, Herzog & de Meuron 1997-2001, Birkhäuser, Basel, 2009, página 119. 
95. Ibidem. página 119. Online “We loved the different ways one could interpret the volume left over by the zoning. It shifted from 

being a crystal to being a typical, in fact prototypical, house; it was also a “bursa” which is a typology for a bag, a precious bag” 
96. Herzog & de Meuron Prada Aoyama, Divisare, Janeiro de 2017. Citação original “(…) both inside and outside the building, to see 

constantly changing pictures and almost cinematographic perspectives of Prada products, the city and themselves.”, em  https://divisare.
com/projects/336109-herzog-de-meuron-johannes-marburg-prada-aoyama.
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FIGURA 136
Loja durante a noite, 
onde é possível ver-se 
todo o interior da loja, 
nomeadamente as escadas, 
os andares e os “túneis”.

FIGURA 137
Interior da loja com alguns 
dos aparelhos digitais em 
destaque, que esta dispõe. 
FIGURA 138
Interior de um dos “túneis” 
da loja.

FIGURA 139
Corte da loja onde 
podemos ver onde se 
localizam os três “túneis”
FIGURA 140
Exterior da loja à noite, 
onde também são 
aparentes os “túneis” 
por se expressarem com 
um tratamento novidro 
diferente, na fachada.

fossem montras. É quase antiquado.”97

Cada andar tem o seu próprio caráter, mas sem nunca deixar de fazer parte do conjunto. Para 

tal, no interior o espaço é fluído, fazendo com que seja possível ler-se cada andar individualmente, mas 

ao tempo seja também possível perceber-se o espaço como um todo. Ao ser assim contínuo, convida os 

visitantes da loja a quererem passear e explorar todas as áreas. Desta forma podem apreciar a paisagem, 

os materiais e os diversos cenários que os arquitetos criaram.

Quase todos os elementos, do interior da loja, foram desenhados pelos arquitetos e os que não 

foram, foram feitos de igual modo propositadamente para esta obra. 

O acesso visual aos produtos pode ser concebido de quase todas as formas possíveis, tanto 

do exterior da loja, como no interior, nos bancos, que têm vista privilegiada sobre as peças ou mesmo 

através dos “snorkles”, desenhados também pelos próprios arquitetos, que servem os vários aparelhos 

eletrónicos de imagem que se encontram na loja. Estes são utilizados, não só para consultar informações 

sobre as peças, mas também para ver desfiles ou filmes da marca. Para além disso os aparelhos servem 

para conectar a loja, ao resto da empresa em todo o mundo à semelhança do que acontece na Epicentro 

de Nova Iorque.

Existem, no interior, três tubos de aço horizontais que reforçam a estrutura, que criam espaços 

íntimos e simultaneamente projetam imagens nas suas superfícies externas.

O interior é intercalado por espaços que são espécies de túneis em forma de losangos e que vão 

definindo e categorizando diferentes momentos e atividades, na loja. No interior desses túneis localizam-

se, entre outras coisas, os provadores e as salas de espera para os acompanhantes dos clientes. Ao 

mesmo tempo, estes espaços atuam como telescópios, através dos quais a cidade de Tóquio pode ser 

vista de diferentes perspetivas, em alguns casos por vislumbres privados do mundo exterior, dentro dos 

provadores.

As paredes são, na maior parte das vezes, revestidas de um aveludado bege claro aplicado 

à mão. Este material estende-se a outras superfícies como o chão. Podemos também encontrar muito 

elementos de madeira, betão e fibra de vidro.

No interior existem ainda as áreas de exibição das peças bem como uma área VIP. Os escritórios 

97. ZELLABOS, Carlos, Herzog & de Meuron  in Tokyo: Prada, Novemnro de 2011. Citação original “an interactive optical device. 
Because some of the glass is curved, it seems to move as you walk around it. That creates awareness of both the merchandise and the 
city—there’s an intense dialogue between actors. Also, the grid brings a human scale to the architecture, like display windows. It’s almost 
old-fashioned.”, em http://architecturalmoleskine.blogspot.com/2011/11/herzog-demeuron-in-tokyo-prada.html.  
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FIGURA 141
À semelhança da loja da 
Hermès do arquiteto Renzo 
Piano, esta loja também se 
parece com uma lanterna 
quando as luzes quentes 
do interior se acendem.
FIGURA 142
Fotografia tirada no interior 
da loja onde é possível 
ver-se parte do exterior 
deformado devido ao 
tratamento do vidro.

FIGURA 143
Fotografia tirada de outra 
parte interior da loja com o 
exterior como fundo.

FIGURA 144
Fotografia da Praça 
criada pelos arquitetos 
ao redor da loja, com o 
banco desenhado por eles 
também e a parede com 
uma propositada aparência 
envelhecida. 

administrativos e o showroom situam-se no subsolo.

A obra conta ainda com outros materiais, uns mais naturais como a e outros mais artificiais 

como: resina, silicone, fibra de vidro, madeira porosa, couro e musgo.

O musgo é usado numa parede voltada para a praça, para lhe conferir uma aparência envelhecida. 

Esta praça tem um banco, desenhado também pelos arquitetos responsáveis pela obra e mostra-se 

bastante útil para descansar e poder apreciar a arquitetura da loja.

Esta obra marca a diferença no local onde se encontra, já que lhe são aplicados novos princípios, 

como a própria Prada costuma estimular. Na sua envolvente, todas as lojas ocupam o máximo de espaço 

que o local pode oferecer, numa procura sedenta por rentabilizar ao máximo o espaço e com pouco 

respeito pelo resto dos edifícios.

Esta loja, pelo contrário abre-se para o seu entorno como nenhuma outra e ao mesmo tempo 

é perfeitamente cortada, como uma peça de uma marca de luxo, da marca Prada e “oferece proteção e 

liberdade de movimentos”98.

A Prada de Tóquio é o segundo epicentro fisicamente instalado e assim como os outros epicentros 

da marca, tem como principal objetivo introduzir no mundo da moda uma nova experiência de compra.

“A Prada representa para nós um novo tipo de cliente que se interessa por um novo tipo de 

arquitetura, que envolve uma troca de experiências, que participa de um debate cultural. Esta 

não é a típica relação cliente-arquiteto, no sentido que vai além das fronteiras tradicionais da 

arquitetura e da moda.“99

98. MACK, Gerhard, Herzog & de Meuron 1997-2001, Birkhäuser, Basel, 2009, página 121.  
99. HERZOG, Jacques; DE MEURON, Pierre, Prada Aoyama Tokyo Herzog & De Meuron, Progetto Prada Arte; English Edition edição, 

2003. Citação original “Prada represents for us a new type of client who is interested in a new type of architecture, one that involves an 
exchange of experience, that participates in a cultural debate. This is not the typical client-architect relationship, in the sense that it goes 
beyond the traditional boundaries of architecture and fashion”. 
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III.II. A PRADA E OS OMA

A COLABORAÇÃO

“Por duas décadas já, os OMA têm negociado uma linha cuidadosa entre oferecer à Prada o que 

ela pensa que precisa e simultaneamente dizer-lhes o que ela realmente quer.”100

A relação entre estas duas entidades dura há mais de vinte e cinco anos e consiste em muito 

mais do que os OMA se encarregarem da arquitetura que é feita para a marca Prada.

Koolhaas é, para além de um arquiteto, um pensador e talvez por isso tenha sido um dos 

primeiros na sua área a interessar-se por esta  vertente da arquitetura. 

Estamos a falar de criar espaços para o comércio, que é algo que muitas vezes é negligenciado 

pelos arquitetos, mas que é de facto importante e pertinente, uma vez que é uma realidade urbana, que 

também necessita da intervenção da arquitetura. Aliás, é precisamente por ser muitas vezes minimizada 

em relação a outras, que não tem a qualidade que poderia ter se fosse tratada com a mesma importância.

Numa das suas entrevistas o arquiteto refere que, por exemplo, quanto a ambientes de compras 

em grande escala, os arquitetos não se costumam pronunciar e preferem manter uma posição de 

abstinência, por esta área incluir aspetos à partida, antidemocráticos. Mas ao manter essa abstinência 

estão automaticamente a desqualificarem-se da participação de um projeto que poderia mudar essas 

características no espaço101.

Rem Koolhaas acredita que a investigação sobre o espaço comercial nos pode libertar enquanto 

100. OMA AMO w/for PRADA, Febreiro de 2017. Citação Original “For two decades now, OMA has been negotiating a careful line 
between offering Prada what it thinks it needs and simultaneously telling it what it really wants”, em  https://032c.com/oma-prada.

101. Koolhaas on shopping, arq, entrevista, Cambridge University Press, in New York, Novembro de 2011, página 200 à 203.
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arquitetos por ser tão diferente do espaço tradicional, mas é importante que se tenha de facto interesse 

nesse novo domínio, porque caso não seja assim, ele não nos vai fornecer as ferramentas que desejamos. 

Para reforçar esta ideia ele dá-nos o exemplo dos romanos, que há imensos anos atrás e mesmo com 

meios muito escassos, sustentavam cidades e civilizações onde maior parte do espaço era público e 

uma minoria era privado. Nós, hoje, com toda a riqueza que temos à nossa disposição, não conseguimos 

sustentar a vida pública, quando os romanos, com muito menos meios, dedicavam 40% das suas cidades 

à mesma102.

Com base nisto, o arquiteto e o seu gabinete começam a colaboração com a marca Prada, 

que como disse, vai muito para além de projetar as lojas da marca. Os OMA  em conjunto com os AMO  

reformularam todas as ideologias da marca e ajudaram-na a alcançar os seus objetivos, através de tudo 

o que a constituí. Eles criaram com a marca espaços para as lojas que dizem o que a marca quer dizer, 

projetaram desfiles que comunicam o que a marca quer comunicar, alteraram o site e muitas outras 

questões digitais de forma a que estes se identifiquem mais com a Prada e desenharam uma Fundação 

que a une com a arte e a arquitetura, algo que já era vontade de Miuccia Prada, dona da marca, há muito 

tempo.

Segundo Miuccia Prada, Koolhaas “é uma das pessoas por aí que vive de modo a tentar 

expandir o nosso entendimento do que é contemporâneo. Ele é sempre provocador. Num certo sentido 

ele e eu temos a mesma atitude. Quebrar as regras. Andar sempre para a frente”.103Nesta altura, o museu 

Guggenheim em Las Vegas de Rem Koolhaas havia sido concluído há muito pouco tempo e a Prada 

considerava que tinha “uma poderosa identidade de uma marca criativa e extremamente evocativa que 

fala a uma elite intelectual”.104 A ideia era assim, que a arquitetura dos OMA fosse usada para transmitir 

os valores da marca.

“A arquitetura tornou-se num dos mais importantes símbolos usados por corporações para mediar 

e promover identidade e interesse institucional ”105

Uma parceria vantajosa para as duas partes, já que por um lado, ao associar-se a Koolhaas, a 

Prada expõe as suas preferências culturais e apropria-se da imagem radical do arquiteto, enquanto ele 

102. Koolhaas on shopping, arq, entrevista, Cambridge University Press, in New York, Novembro de 2011, página 200 à 203.
103. PARACCHINI, Gian Luigi, The Prada Life, Baldini Castoldi Dalai Editore Inc, Novembro de 2020, páginas 233 e 234.
104. Ebidem, página 13.
105. RYAN, Nicky, Prada and the Art of Patronage, Fashion Theory 11, 2007, página 14.

tem como cliente uma entidade disposta a arriscar, que encoraja a sua posição vanguardista e com o 

orçamento necessário para tal.106 O que faz nascer esta parceria é a crença compartilhada no processo de 

pesquisa, análise e pensamento conceptual.

“Com a Prada, nós estamos constantemente a tentar clarificar  um conceito ou uma ideia juntos,  

para depos torna-los num projeto.”107

Hoje quando olhamos para a Prada vemos muito mais do que uma marca de luxo italiana de 

roupa, vemos opiniões, críticas, manifestos, arte no geral e vemos acima de tudo arquitetura.

O nosso principal objetivo neste capítulo é averiguar o que fez a disciplina da arquitetura pela 

Moda e vice-versa e perceber as diferentes circunstâncias, fundamentalmente arquitetónicas, que nascem 

da colaboração dos dois, desde as mais efémeras às mais perenes.

Para que todas essas mudanças fossem possíveis foi necessário um estudo intensivo da marca, 

do que é o luxo, e do que se poderia fazer para alcançar os objetivos desejados.

106. RYAN, Nicky, Prada and the Art of Patronage, Fashion Theory 11, 2007, página 19.
107. OMA AMO w/for PRADA, Febreiro de 2017, em https://032c.com/oma-prada.
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EXPANSÃO DA MARCA A NÍVEL FÍSICO E CONCEPTUAL 

O primeiro contacto entre a Prada e Rem Koolhaas surge da necessidade de criar um novo e 

diferente complexo comercial. Trata-se de uma colaboração entre duas potencias globais, que se torna 

pretexto para novos estudos e conclusões entre a cultura e o comércio.

Segundo conta Rem Koolhaas, Miuccia Prada veio até ele, sem qualquer tipo de aviso prévio e 

disse-lhe que estava bastante entediada com as lojas da sua marca108. Os OMA nunca haviam projetado 

uma loja, muito menos de luxo e por essa razão durante três meses investigaram sobre o assunto, 

acabando por produzir um livro com algumas propostas. 

A principal mensagem desse livro era articular diferentes ideias do que significava a palavra luxo. 

Uma das conclusões foi baseada no facto de que vivemos num mundo onde comprar e consumir é tudo, 

mas o luxo não é sobre consumir, aliás, luxo é sobre a ausência dessa pressão que existe geralmente para 

consumir. 

“(...)num mundo onde tudo é comprar - e comprar é tudo - luxo é pura e simplesmente o não 
comprar. Luxo é a ausência de pressão para o consumo, uma ausência de pressão para vender. 

Luxo é realmente definido pelo não impingir. É o oposto de alimentar gansos à força””109

Rem Koolhaas

Quando Rem Koolhaas começou a trabalhar com a marca, tudo na moda era polido, calmo e 

talvez por isso o arquiteto sentiu que a Prada poderia e deveria ser algo de mais rude, até porque o luxo e 

a arte são rudes, na sua opinião. 

“O comum é suave, o único é rude.

O que é filmado é suave, o que é ao vivo é rude.

O comercial é suave, a arte é rude,

O típico é suave, a invenção é rude.

No futuro, o luxo tem que ser rude.”110

Rem Koolhaas

108. OMA AMO w/for PRADA, site oficial dos OMA,  Febreiro de 2017, em https://032c.com/oma-prada. 
109. Ibidem. Citação original “We argued that in a world where everything is shopping – and shopping is everything – luxury is quite 

simply not-shopping. Luxury is about an absence of pressure to consume, an absence of pressure to sell. Luxury is really defined as an 
absence of pushing. It is the opposite of force-feeding geese”.

110. BERTELLI, Patrizio, Projects for Prada Part 1, Fondazione Prada, Milano, 2001 página 62. Citação original “Common is smooth, 
unique is rough./Recorded is smooth, live is rough./Commercial is smooth, art is rough./Typical is smooth, invention is rough.
In this future, luxury must be rough.”.
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O arquiteto defende que luxo é atenção, numa sociedade onde tudo se passa tão rápido e 

onde consequente o nosso sistema nervoso acelera cada vez mais, o luxo é clareza. O exemplo que nos 

apresenta sobre os museus é bastante claro e mostra-nos precisamente esta necessidade que temos de 

tomar decisões rápidas, sem pensar muito sobre elas.

“Os museus são populares, não pelo seu conteúdo, mas pela falta dele: observas e vais embora. 

Não há decisões, não há pressão.”111 

Rem Koolhaas

Luxo é inteligência e generosidade porque uma não existe sem a outra, luxo é estabilidade. A 

marca Prada é uma marca de luxo e é uma marca estável que permite por isso que se possa intervir nela 

pois quanto “mais estável a marca mais a podes mudar”.112

Numa entrevista perguntou-se ao arquiteto o quão importante é a arquitetura na contextualização 

do que é o luxo. Essa entrevista foi feita muito depois de ele ter estudado a fundo esta questão. A resposta 

dele mostra um certo arrependimento dessa busca que fez pelo significado da palavra “luxo” no sentido 

de que ela se tornou completamente aceitável e desejável e que ele mesmo não consegue viver feliz com 

esse facto. Disse também que depois de algum tempo deixou de considerar a Prada um luxo, mas sim 

senso comum. 

Para a reformulação da marca, o arquiteto conclui que se deve achar um meio termo entre a 

parte artística da mesma e o seu crescimento social, e a melhor forma que ele encontra para aplicar este 

pensamento é o de reservar 60%  que mantenha a  identidade da marca existente e 40% que deve estar 

em constante mutação. Isto vai permitir que se maximize a diversidade da marca, ao mesmo tempo que 

se produzem novas formas de intimidade para a mesma.

A expansão da marca em termos físicos e virtuais também foi um dos pontos abordados na 

parceria, uma vez que assim os clientes poderiam ter maior diversidade, conveniências, produtos e 

informação.

“A expansão pode ser medida em dois níveis: quantidade e qualidade. Em relação a números, 

111. arq, Koolhaas on shopping, entrevista, ambridge University Press, in New York, Novembro de 2011, página 200 à 203. Citação 
original “Museums are popular, not for their content, but for their lack of content: you look, you leave. No decisions, no pressure”, Rem 
Koolhaas, Koolhaas on shopping

112. Ibidem. Citação original “the more stable the brand, the more you change”.

existem simplesmente cada vez mais lojas da Prada; em relação a escala, a Prada está prestes a 

lançar um número de lojas epicentro especiais (…) Mas a expansão pode ser usada também como 

estratégia de redefinição permanente da marca”113

Rem Koolhaas

Em prol deste pensamento foram introduzidas pelo arquiteto duas definições de lojas: as típicas 

e as únicas. As lojas epicentro que cria para a Prada são as que devem ser únicas, diferentes umas das 

outras, com qualidades individuais, distintas entre si e das lojas típicas.

Para isso o espaço destas lojas deve ser projetado e pensado e não decorado, ou seja, estamos 

a falar da arquitetura das lojas e não do resto. Devem ser palco de atividades não comerciais também, de 

eventos culturais, o que não acontece nas outras lojas, mas que é importante que aconteça nas da Prada. 

O tipo de pessoas que vão estar a servir o cliente nestas lojas deve ser especial, no sentido de ter mais 

experiência para garantir um melhor nível de atendimento. 

Ainda que seja um grande negócio, deve manter as qualidades de um negócio pequeno cultivando 

assim uma característica muito importante na marca, a intimidade.

Koolhaas defende também que os clientes não precisam de ser vistos como clientes, mas como 

pensadores, estudantes, pacientes, pessoas que gostam de ir a museus e a espetáculos culturais e assim 

a ação de comprar, em vez de ser vista como algo tão pobre, poderia ser vista como uma experiência 

enriquecedora.

“(...) e se a experiência de consumo não fosse encarada como uma experiência pobre mas rica? ”114

Rem Koolhaas

As lojas poderiam ser pensadas como galerias, ruas, espaços para atividades, bibliotecas, 

museus, arquivos, laboratórios e clínicas de atendimento pessoal.

Foi este o pensamento que aplicou nas três lojas epicentro da marca que criou, lojas que são 

muito mais do que pontos de venda e que correspondem ao que a Prada e os OMA desejam delas.

113. BERTELLI, Patrizio, Projects for Prada Part 1, Fondazione Prada, Milano, 2001, página 3. Citação original “Expansion can be 
measured on two levels: quantity and quality. On the level of numbers, here are simply more and more Prada stores; on the level of scale, 
Prada is about to launch a number of special epicenter stores (…) But expansion can also be used for a strategy of a permanent redefini-
tion of the brand” 

114. Ibidem, página 85. Citação original “what if the shopping experience were not one of impoverishment, but of enrichment?”.

RELAÇÕES DE ALGUNS ARQUITETOS COM MARCAS DE LUXO E ALTA-COSTURA | A PRADA E OS OMA 



158 159

ARQUITETURA DA MODA. ENTRE O EFÉMERO E O PERMANENTE.

LOJAS EPICENTRO DA PRADA

Como já referimos e mostramos, a relação da marca com o arquiteto baseia-se acima de tudo 

no estudo dos hábitos de consumo da marca e na procura de novos conceitos para a mesma. 

É nessa mesma procura que surgem os projetos das três lojas Epicentro, nos Estados Unidos 

da América, para a marca italiana. 

As lojas são nas cidades de Nova Iorque, Los Angeles e São Francisco e funcionam como um ato 

simbólico para a Prada, sendo que são muito diferentes de todas as outras lojas da marca e mesmo entre 

si. O objetivo delas é manter a marca em constante progressão, ao expandi-la e diversifica-la.115

Estas três lojas põem em prática tudo o que o arquiteto teorizou na Harvard School of Design.

No livro “Projects for Prada Part 1” são falados alguns conceitos chave que se espelham na 

arquitetura destas lojas:

Variedade: as lojas devem ter identidades próprias e ambientes diferentes; 

Exclusividade: serem exclusivas funcionando isso como uma estratégia de marketing; 

Mutabilidade: devem notar-se algumas mudanças constantes nas lojas de modo a dar uma sensação 

de novidade; 

Serviço: manter a intimidade e o atendimento personalizado típico de marcas do calibre da Prada; 

Não Comercial: execução de algumas atividades culturais, extra ao horário de vendas;116

Elas não têm apenas fins comerciais e é por isso também que a sua natureza é tão diferente 

das outras. Albergam outro tipo de funções com espaços expositivos, performativos e especializados em 

diferentes tipos de atendimento ao cliente. 

Ao mesmo tempo têm em si a ideologia da Prada e são compostas por elementos que remetem  às 

lojas tradicionais da marca, mais concretamente, à primeira loja existente, nas Gallerias Vittorio Emanuele 

em Milão. Estes elementos podem ser mais conceptuais ou mais empíricos e no que diz respeito a estas 

últimas referimo-nos por exemplo ao chão em mosaico preto e branco, aos expositores circulares e às 

vitrinas de madeira. Todos eles representam imagens de marca da Prada, por acompanharem os seus 

espaços desde sempre.

115. Ibidem, página 4. 
116. Ibidem, página 113, 114. 
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FIGURA 145
Esquema feito pelos OMA 
da diferença que deve 
existir entre as lojas da 
Prada e as lojas epicentro 
da marca, respectivamente.

Ao contrário da maioria das lojas de roupa, não são as peças que importam aqui, aliás, há de 

facto nestas três lojas, muito pouco espaço dedicado aos produtos, mas no projeto que desenvolveram 

juntos Prada e Rem Koolhaas, tudo isto faz sentido e está interligado com o facto de Miuccia Prada gostar 

de enfrentar o consumidor com algo inesperado. As roupas são secundárias em relação aos espaços onde 

elas vão ser expostas e vendidas. 

“É como se o senhor Koolhaas e a senhora Prada decidissem torcer o nariz ao negócio das 

compras, criando uma sala para expor roupas que quase não tem espaço para as roupas.”117

A ideia destas lojas é serem tão importantes no plano intelectual, como no plano do consumismo.

Estes espaços, junto de outras obras que o arquiteto fez para a marca mudaram a forma de como o 

consumidor compra e vê as peças de moda. Seguidamente vamos analisar como se formalizam estas três 

lojas tão especificas e tão cuidadosamente formuladas e projetadas pelos OMA.

“Claro que a tecnologia tem vindo a avançar, assim como a Prada. Mas a Epicentro de Nova 

Yorque, a primeira do seu tipo, inaugura uma inteiramente nova era de comprar - uma onde 

vender ideias é tão importante como vender um par de sapatos.”118

Jack Moss

117. MOSS, Jack, Inside the Store That Changed the Way We Consume Fashion, Another, Maio de 2018. Citação Original “It’s as if 
Mr Koolhaas and Ms Prada decided to thumb their noses at the enterprise of shopping, creating a showroom for clothes that hardly has 
room to show clothes, em https://www.anothermag.com/fashion-beauty/10815/inside-the-store-that-changed-the-way-we-consume-
-fashion.  

118. Ibidem. Citação original “Of course, technology has moved on, as does Prada. But the New York Epicenter, the first of its kind, 
set an entirely new era for shopping – one in which selling ideas is as important as selling 

a pair of shoes.”
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FIGURA 146
Esquema feito pelos OMA 
que destaca a “onda” que 
pode tranformar-se em 
palco também.
FIGURA 147
Imagem do palco a ser 
utilizado como tal.

FIGURA 148
Elemento principal da 
loja, a “onda” numa 
circunstância normal.

FIGURA 149
Esquema feito pelos OMA 
que destaca os expositores 
que podem ser movidos 
consoante as necessidades 
do espaço
FIGURA 150
Imagem de um dos 
expositores.

FIGURA 151
Fotografia dos expositores 
que nos permite ver melhor 
o sistema de carris pelo 
qual eles se movem.

LOJA DE NOVA IORQUE

“Mais do que um ponto de venda, aparece como um grande espaço aberto no qual se pode sentar, 
subir, descer, olhar para objetos, ou relaxar nos degraus de madeira do auditório, que comporta 200 

[pessoas], para palestras, filmes e performances variadas”119

A loja Epicentro de Nova Iorque foi inaugurada a 15 de Dezembro de 2001 e situa-se em Soho, 

no cruzamento da Prince St com a Broadway e com a Mercer St, onde em tempos foi a loja do museu 

Guggenheim. 

É composta por 2100 m2 que se dividem pelo rés-do-chão e cave do edifício, juntamente com a 

cave do edifício vizinho. 120A loja desenvolve-se desta forma para baixo e não para cima do solo, como é 

mais comum desenvolverem-se os espaços.

Os dois níveis da loja estão ligados por uma espécie de onda de madeira, que encaminha os 

clientes para o andar de baixo. Essa “onda” serve de expositor durante o dia e quando há algum tipo de 

espetáculo serve de bancada, ainda que informal. 

Do lado oposto à bancada é um palco que pode ser utilizado para eventos culturais na própria 

loja. Este é sem dúvida o elemento que mais se destaca, pois é diferente do resto do espaço, que é vazio 

e linear. 

É em si a representação de luxo e daquilo que o luxo formalmente pode significar e ao mesmo 

tempo é o elemento que confere a tal característica que Koolhaas queria ver nestas lojas, de poderem ser 

multifacetadas e de servirem mais do que propósitos comerciais.

“Koolhaas reverte a tendência de levar comércio à arte, ao trazer performance ao comércio” 121

Pendurados no teto por um sistema de carris, encontram-se os expositores, que se assemelham 

a jaulas metálicas e que por estarem agarrados a este sistema têm a capacidade de se moverem para 

sítios diferentes e até de se agregarem, tornando várias numa só. A mutabilidade destas peças é também 

pensada por causa dos eventos, que podem ocorrer na loja, sendo que assim há sempre forma de 

manipular o espaço consoante a atividade que possa realizar-se.

119. PARACCHINI, Gian Luigi, The Prada Life, Baldini Castoldi Dalai Editore Inc, Novembro de 2020, página 234. 
120. El Croquis número 131-132, OMA, página 152. 
121. QUINN, Bradley, The Fashion of Architecture, Bloomsbury Academic, 1ª edição, 2003, página 48. 
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FIGURA 152
Esquema feito pelos OMA 
que destaca a parede 
coberta por papel de 
parede, que pode ser 
trocado.
FIGURA 153
Imagem da Parede 
protagonista da loja.

FIGURA 154
Prespectiva diferente da 
mesma parede, já com 
outro papel de parede.

FIGURA 155
Elevador redondo que 
remete para a primeira loja 
da marca
FIGURA 156
Mosaico tradicional da 
Prada refletido no teto 
espelhado e deformado.

Um outro elemento fundamental desenhado por Koolhaas é uma parede que serve para estar 

sempre revestida com papel de parede, uma vez que é algo fácil de mudar e que sempre que alterado 

muda completamente a ambiência da loja. Ao entrarmos a parede, bem como as colunas em fila e as 

escadas de madeira, são de facto o que se destaca. Poderiamos dizer até que não parece que estamos 

a entrar numa loja de roupa, mas tudo isso foi feito propositadamente pelo arquiteto, para conferir à loja 

aquele lado de surpresa ao cliente. Este espaço apareceu nas filmagens da série “The Sex and the City” 

onde a personagem Jack Berger disse confuso à sua namorada Carrie Bradshaw “Sabes, no meu planeta, 
as lojas de roupa têm roupas”. 122

O facto da loja ter muito espaço livre e de não estar repleta de peças de roupa também transmite 

a ideia de luxo de que falamos anteriormente, luxo, no sentido de exagero de espaço. 

Como já referimos, mesmo as lojas epicentro contam com elementos que de uma forma ou de 

outra remetem para as lojas antigas da Prada e esta não é exceção. Trata-se de um elevador de vidro 

cilíndrico, situado na entrada da loja que dá acesso à avenida da Broadway e que se assemelha às vitrines 

da loja em Milão. Este elemento tem a função de expositor também e dá acesso aos provadores da loja 

que se situam no andar inferior, por baixo da “onda”. Neste andar, o piso é o mosaico preto e branco de 

mármore, que é hoje imagem de marca de qualquer loja da Prada e que remete mais uma vez para o chão 

da loja de Milão. 

O teto dos provadores, foi revestido por um espelho e uma vez que se trata da “onda”, quando 

visto através do teto, o mosaico do chão fica distorcido. Existe ainda na loja uma área mais reservada a 

clientes especiais, onde se encontram oficinas de alfaiataria, salas destinadas a catering e outros serviços. 

Esta parte da loja é mais uma das que contribui para que esta seja espaço de cultura e de cuidado dos 

seus clientes como o arquiteto desejava. Esta zona tem uma entrada própria através da Mercer St, o que 

lhe confere um carácter mais privado.

Em 2006 a loja vizinha sofreu um incêndio e por isso algumas alterações foram realizadas, de 

forma a aumentar a eficiência comercial do espaço. 

“A loja foi apenas ligeiramente redesenhada, mas esperamos que se torne num sítio onde as 
pessoas comprem coisas. O rés-do-chão era quase inútil em termos de compras e corrigimos esse 
problema. Mesmo se o objectivo da loja nunca tenha sido otimizar o espaço de vendas em termos 

de metros quadrados”123 

Rem Koolhaas 

122. YouTube, SATC HD | The Gift from Prada | [HD], 27 de Maio de 2019. Citação original “You know, on my planet, the clothing stores 
have clothes.”, aos 00:23 minutos, em https://www.youtube.com/watch?v=eZIq6PrY-wM. 
123. PARACCHINI, Gian Luigi, The Prada Life, Baldini Castoldi Dalai Editore Inc, Novembro de 2020, página 236. 
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FIGURA 157
Cortes da “onda”, nas suas 
formas que esta asume.
FIGURA 158
Ligação ao andar inferior 
através da “onda”.

FIGURA 159
Prespectiva da “onda” e das 
escadas para aceder ao 
andar inferior.
FIGURA 160
Elevador redondo, desta vez 
parado no andar inferior.

FIGURA 161
Imagem da loja com os 
manequins iconicos da 
Prada nos degraus de 
madeira.
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FIGURA 162
Fachada principal da 
Epicentro de Los Angeles 
onde vemos que não existe 
separação entre a loja e o 
exterior.

FIGURA 163
Corte da “onda” inversa 
à da Epicentro de Nova 
Iorque desta loja.

FIGURA 164
Escadas que assim como 
na loja de Nova Iorque 
podem ter mais usos, como 
expor objetos, como vemos 
na imagem.

LOJA DE LOS ANGELES 

Esta loja abriu na Avenida Rodeo Drive em 2004 e ao contrário da loja de Nova Iorque foi uma 

construção feita de raiz. É constituída por três pisos e uma cave que formam 2230 m2 no total.

O volume visto por fora parece bastante austero e enigmático. A sua fachada voltada para a rua, 

resume-se a um bloco branco de betão, que sem qualquer tipo de logótipo ou distintivo, contrasta com as 

suas fachadas vizinhas bem ornamentadas. Este bloco branco projeta-se para fora, apoiado-se apenas 

nas escadas que dão acesso à loja, sendo o piso térreo desobstruído. Esta parte fica coberta por um painel 

de alumínio que encerra a entrada durante a noite e veda a loja hermeticamente. Este elemento marca 

a diferença nesta obra, uma vez que ela esta aberta durante o dia para a rua e não há, como numa loja 

clássica, montras logo à entrada. Também faz com que não haja uma grande separação entre o interior 

e o exterior da loja durante o dia, o que sem dúvida torna a loja mais acessível aos potenciais clientes.

Ainda neste piso térreo existem uma espécie de expositores cónicos, embutidos no chão, que 

permitem destacar algumas peças, que se encontram no interior da loja.

Esta loja desenvolve-se horizontalmente assim como a de Nova Iorque e nela acontece algo que 

tem a mesma natureza que a “onda” da mesma loja, mas ao contrário, uma vez que existe um elemento 

que faz o oposto da onda, uma “montanha” simétrica de degraus que permite a ligação entre o piso térreo 

e o primeiro andar. Estes degraus são em madeira e servem, assim como na loja de Nova Iorque, de 

expositor informal, ou espaço para sentar, já que é pontuada por bancos que se encaixam nos degraus. 

Este é mais um elemento que permite que a loja seja um espaço cultural também. 

No piso de baixo, o chão volta a ser, à imagem da primeira loja da marca, mármore branco e 

preto alternado num mosaico. O teto também é curvo e revestido a espelhos, por isso o efeito distorcido 

através dele é igual ao da loja de Nova Iorque. 

A caixa de betão suspensa acaba por ser a parte principal da loja e o último andar é de planta 

livre, sendo um espaço de carácter mais expositivo. “como uma ideia alargada de uma montra, oferecendo 

maneiras de apresentar as roupas além da presença nos cabides e prateleiras”124

124. OMA AMO w/for PRADA, Febreiro de 2017, em https://032c.com/oma-prada, em OMA:http://www.oma.eu/index.php?option=-
com_projects&view=project&id=255&Itemid=10. 
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FIGURA 165
Entrada da loja com 
os expositores cónicos 
embutidos no chão.
FIGURA 166
Expositor cónico embutido 
no chão.

FIGURA 167
Espaço por baixo da 
“montanha”, com os 
expositores feitos à 
semelhança da 1ª loja da 
marca, bem como o chão 
em mosaico. O espaço em 
volta espelhado é mais 
uma vez feito à imagem da 
Epicentro de Nova Iorque.

FIGURA 168
Zona revestida pelo 
material verde que remete 
às origens da Marca.

O terceiro andar, por sua vez é pensado como um espaço cénico, um local transparente que serve 

para diferentes instalações e exposições, como se fosse uma vitrine em ponto grande. A sua disposição 

pode ser alterada a cada coleção e na maior parte das vezes as peças são apresentadas em caixas de 

acrílico, que remetem a vitrines e os sapatos postos em pedestais que lembram os carrinhos das bagagens 

dos aeroportos. Assim como em Nova Iorque, os vidros têm a capacidade de ficar opacos sempre que 

forem trancados. Este espaço permite expôr cada nova coleção, sem ser de uma forma tradicional.

No primeiro andar, onde se encontram as roupas de mulher, o que se destaca são sem dúvida 

as paredes que são revestidas por um plástico poroso verde, que se assemelha à textura de um coral. A 

cor verde remete às primeiras lojas da Prada que a tinham sempre presente.

O design de toda a loja pode ser considerado quase que uma formalização da redefinição de 

“luxo”, que como vimos, foi algo essencial para Rem Koolhaas, ao longo dos seus projetos com a marca.

“O design mostra como o sentido de luxo pode ser redefenido por austeridade e mesmo assim 

compreendido como arrojado; como esta abordagem mantém uma identidade ao mesmo tempo que 

expande  a sua audiência; e o quão esclusivo pode ser redefenir o espaço através da abertura.”125

125. Prada Epicenter Los Angeles, site oficial do atelier do arquiteto Ole Scheeren. Citação oficial “The design demonstrates how a 
sense of luxury can be redefined through austere and understated boldness; how this approach maintains an identity while expanding its 
audience; and how exclusivity can be redefined through openness” https://buro-os.com/projects/prada-epicenter-los-angeles. 
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FIGURA 169
Simulação de como seria 
a rua se o projeto tivesse 
sido executado.

FIGURA 170
Simulação do ediício no 
local de implantação.
FIGURA 171
Detalhe da fachada que o 
arquiteto criou para a loja.

FIGURA 172 e 173
Simulação de parte dos 
Interiores da loja através de 
uma maquete feita pelos 
OMA.

LOJA DE SÃO FRANCISCO

O seu projeto foi feito em conjunto com Ole Sheeren. Esta loja deveria funcionar como sede na 

costa oeste americana, mas nunca foi construída. Apesar disso o seu projeto é talvez o mais completo 

dos três. 

O projeto é de um edifício com 10 andares, localizado na baixa da cidade de São Francisco, no 

cruzamento da avenida Post Street com a Grant Avenue.

“Em termos arquiteturais o edifício é um manifesto sobre o arranha-céus: uma série de pisos

com carácteres totalmente únicos, postos em cima uns dos outros e embrulhados com uma pele 

misteriosa e neutra que revela uma sensação de diversidade interior sem revelar tudo”126 

A obra tem 3620 m2 e o seu programa é, uma loja, escritórios, espaços para exposição, um 

apartamento no último andar e um bar com terraço127.

Formalmente o edifício divide-se em dois cubos suspensos um em cima do outro. Estes dois 

espaços funcionam separadamente e entre eles existe um terraço com vista e um café. 

No último andar existe uma galeria, um showroom e um espaço coberto.

A fachada é metálica e tem a particularidade de, ao longo do dia ir mudando de cor ou tonalidade, 

uma vez que se rege pela luz solar. Esta fachada tem também a capacidade de filtrar a luz, por aberturas em 

forma circular, que fazem com que esta tenha sempre luz natural controlada. Este tipo de características 

ou cuidados, não são usuais em lojas, o que nos mostra o quão a parceria da marca com este arquiteto, 

através de detalhes, a distingue de todas as outras marcas.

126. OMA: http://www.oma.eu/index.php?option=com_projects&view=project&id=234&Itemid=10  
127. El Croquis número 131-132, página 183, OMA.  
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FIGURA 174
Maquete do complexo da 
Fundação Prada.

FIGURA 175
Planta de Implantação do 
complexo.
FIGURA 176
Fotografia da torre da 
Fundação.

FIGURA 177
Imagem geral do complexo, 
visto do exterior do mesmo.

FUNDAÇÃO PRADA

A ideia da criação da Fundação Prada começou pelo interesse em arte contemporânea de Miuccia 

Prada e Patrizio Bertelli. Assim abriram a PradaMilanoari, um espaço em Milão onde se organizavam 

exposições, fundamentalmente de escultura, de artistas com mérito já reconhecido. 

Quando apresentavam uma nova exposição, publicavam também um livro sobre ela, no qual 

historiadores e os próprios artistas geralmente participavam. O espaço onde tudo isto acontecia, era um 

edifício industrial renovado na Via Spartaco em Milão e inaugurou a 1993.

Em 1995 este espaço evoluiu para aquilo que hoje conhecemos como Fundação Prada e para 

além de Miuccia e do seu marido, juntou-se também à direção Germano Celant. 

A ideia era produzir eventos únicos para os artistas. Foi decisão dos três fundadores não expôr 

obras feitas por estes em atelier, mas sim produzir novas junto da fundação e com novos objetivos que se 

alinhassem com os da marca e dos fundadores.

A nova abordagem da Fundação Prada deu origem a um maior foco na arquitetura e foi neste 

momento que se convidou Rem Koolhaas para fazer as três lojas de que falamos anteriormente, nos 

Estados Unidos e Herzog e de Meuron para fazerem a loja, também já supramencionada, em Tóquio. 

Destas 4 lojas apenas 3 foram realizadas e  são as lojas epicentro da marca.

A nova Fundação Prada é assim uma instituição sem quaisquer fins lucrativos que apoia a 

arte contemporânea, a arquitetura, o design, o cinema e as ciências. Situa-se em Milão, cidade onde foi 

fundada a Prada. O terreno escolhido foi o Largo Isarco, que é um complexo industrial de 1910. Ao longo 

do edifício encontram-se bastantes referências a “Nova Iorque Delirante”.

O complexo tem a forma de um pentágono irregular com um pátio ao centro, no qual inicialmente 

estavam implantados dois edifícios. O maior foi demolido o que permitiu que o pátio ganhasse área e 

os restantes foram apenas renovados, mantendo a sua fachada original e desempenhando sobretudo 

funções expositivas e de arquivo. O Grande Salão é exemplo disso, com um piso térreo que conta com 

2300 m2 e uma cave de 1800 m2, onde o espaço será dividido por uma grelha modular, que nos faz lembrar 

a malha ortogonal de Manhattan após a sua divisão em 1811, mais um elemento abordado no seu livro 

“Nova Iorque Delirante”. Esta grelha ira permitir expor obras de arte em alguns módulos, enquanto que 

noutras partes, separadas por cortinas se poderão manter peças embaladas.

Existem mais três novos elementos projetados com fins específicos e o exterior do complexo foi 
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FIGURA 178
Interior de uma da salas da 
casa assombrada.

FIGURA 179 e 180
Interior de duas salas de 
exposição do complexo.

FIGURA 181
Interior do grande salão.

redesenhado pelo arquiteto. Esses três elementos são a torre, a caixa e o museu ideal. 

Todo o complexo conta hoje com treze elementos, sendo estes: a entrada, o museu ideal, 

uma loja, o arquivo Luna Rossa, a casa assombrada, os arquivos da Prada, o café, os escritórios, a 

“caixa”, uma sala de instalações, uma galeria, o grande salão e a torre.

O museu ideal é um espaço que combina as qualidades “intimas de um museu tradicional ” 
128, conta com salas de variadas dimensões e um grande salão aberto que permite a exposição de peças 

maiores.

Os arquivos Prada e Luna Rossa, por sua vez são as duas alas que contêm os arquivos da 

fundação.

A casa assombrada tem uma estrutura vertical incomum, com diferentes quartos e com varandas 

que dão acesso a vistas de toda a cidade e de toda a fundação. Assim como a epicentro de Nova Iorque, 

tem uma parede mutável, constituída por papel de parede.

A “caixa” era um ponto de encontro autónomo e independente da arte. Hoje pode servir para 

interagir com o pátio, para filmes ao ar livre.

A sala de instalações está dividida em três partes, que se unem por uma varanda exterior. Em 

tempos deveria ser usada para necessidades industriais do espaço, hoje assemelha-se a um espaço 

religioso.

A galeria é composta por quatro casas voltadas para o pátio a norte, que albergam os escritórios 

da Fundação.

No grande salão, as coleções poderão ser armazenadas e poderá servir de local para os artistas 

descarregarem e armazenarem as suas obras. Noutras situações pode ser aberto ao público.

A torre tem condições arquitetónicas diferentes e é destinada ao uso de artistas e curadores. 

Consiste num edifício de dez 10 pisos, mais cave, que oferece diversas possibilidades espaciais no seu 

interior, pois os pisos têm plantas e cotas diferentes, de acordo com as necessidades de cada exposição. 

Esta torre é também ela inspirada em “Nova Iorque delirante”, pois trata-se de uma torre que se tenta 

aproximar daquilo que é um arranha-céus. 

A caixa é no fundo um auditório semienterrado, onde podem ser feitas projeções, conferências 

e exposições. A sua cobertura serve como plataforma para espetáculos, mas ao ar livre e parte dela 

128. KOOLHAAS, Rem, OMA/AMO, CELANT, Germano, Unveilling the Prada Foundation, Progetto Prada Arte srl, Milan, 2008, página 
124. 
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FIGURA 182
Vista do complexo em 
frente a uma das entradas 
mais usadas da Fundação.

FIGURA 183
Fotografia do espaço que 
dá acesso à entrada e à 
bilheteira mas também 
ao restaurante, ao café e 
à loja.

FIGURA 184
Foto do espaço que da 
acesso a todas as praças 
do complexo e finalmente 
à Torre.

pode levantar-se e transformar-se num ecrã gigante de projeção para o exterior, uma arquitetura que se 

transforma e que é moldável consoante as ocasiões, bem como acontece nas lojas epicentro. 

O Museu Ideal é o principal espaço de carácter expositivo e a sua área total distribui-se em 

quatro andares sendo um subterrâneo e um rés-do-chão. O piso térreo é aberto e no meio existe um 

cubo de vidro que suporta os dois pisos superiores, sendo que estes ficam como suspensos, assim como 

acontece no Epicentro de Los Angeles.

À face da estrada situam-se as partes dedicadas ao comércio do complexo, como a loja do 

museu, a cafetaria, o restaurante e a livraria sendo que desta forma têm um contacto direto com o resto 

da cidade. Existe ainda um outro edifício que se encontra no interior do pátio e que alberga três salas 

para instalações temporárias. Rem Koolhaas considera surpreendente que um número tão reduzido de 

tipologias de espaço, possa dar lugar a tantos tipos e formas de exibição de arte.

Este projeto não consiste em preservar o existente, nem em fazer nova arquitetura, mas sim 

numa simbiose dos dois. 

“Novo, antigo, horizontal, vertical, largo, estreito, branco, preto, aberto, fechado – todos estes 

contrastes constituem a diversidade de oposições que define a nova Fondazione” 129

Desta forma e ao introduzir espaços com qualidades tão diferentes a arte que terá lugar na 

fundação poderá beneficiar da arquitetura do espaço e vice-versa.

129. Foundazione Prada, site oficial do atelier OMA. Citação original “New, old, horizontal, vertical, wide, narrow, white, black, open, 
enclosed – all these contrasts establish the range of oppositions that define the new Fondazione.” Online em https://oma.eu/projects/
fondazione-prada. 
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FIGURA 185
Planta da Fundação feita 
em pedra e metal no piso 
do exterior do complexo.
FIGURA 186
Acesso aos escritórios e às 
galerias.

FIGURA 187
Um dos espaços mais 
amplos ao àr livre do 
complexo.

FIGURA 188
Um dos espaços mais 
amplos ao àr livre do 
complexo.

RELAÇÕES DE ALGUNS ARQUITETOS COM MARCAS DE LUXO E ALTA-COSTURA | A PRADA E OS OMA 



182 183

ARQUITETURA DA MODA. ENTRE O EFÉMERO E O PERMANENTE.

MOMENTOS DE ARQUITETURA EFÉMERA NA COLABORAÇÃO 

Iremos agora debruçar-nos sobre arquitetura realizada, também pelas duas entidades em 

estudo, os OMA e a Prada, mas com objetivos e formalizações diferentes.

Como já averiguamos, os OMA reformularam por completo a marca no plano artístico, o que 

influenciou muitas outras questões. Com efeito a parceria redefiniu a marca e o que ela representa.

Nos dias de hoje é comum as marcas quererem associar-se à arte, seja ela de que natureza for. 

Há quem defenda que é uma questão de estratégia de marketing pois, passa aos clientes a ideia de que 

estão preocupados com a cultura e querem fazer parte dela. Em contraponto, há quem defenda que de 

facto a Moda é uma arte e que por isso é completamente natural que se inspire em diversas artes, e que 

essas se inspirem na Moda também, para evoluírem através umas das outras.

Acreditamos que ambos os entendimentos são possíveis e que de facto algumas marcas 

poderão usar a arte como forma de “vender cultura”, outras como forma de se reinventarem e redefinirem 

ou ambas em simultâneo.

A Prada nutre um grande interesse pelo mundo das artes e Rem Koolhaas, pelo trabalho que 

tem vindo a desenvolver junto deles, acredita que o fazem verdadeiramente pela arte. Admitimos, que a 

marca revela uma dimensão intelectual rara e que acrescenta muito ao mundo da moda.

Em prol de ajudar a marca a atingir os seus objetivos e a distinguir-se por eles, os OMA são 

responsáveis pela formalização dos momentos não só de arquitetura tradicional, como já estudamos 

anteriormente, mas também de arquitetura efémera, como organização do espaço de eventos, criação de 

cenários e de manifestos

Referimo-nos aqui a trabalhos com um caracter temporário, como é o caso do Prada Transformer 

e dos desfiles que há tanto tempo realizam para a marca.
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FIGURA 189
Prada Transformer na 
envolvente em que foi 
colocado, em frente do 
palácio Gyeonghui.

FIGURA 190
Maquete do Prada 
Tranformer.
FIGURA 191
Fotografia da instalação 
no espaço para o qual foi 
projetada.

FIGURA 192
Esquema feito pelos OMA 
do Prada Tansformer com a 
planta hexagonal dedicado 
a exposições de moda.
FIGURA 193
Esquema feito pelos OMA 
do Prada Tansformer com 
a planta retangular para 
ser um local dedicado ao 
cinema.
FIGURA 194
Esquema feito pelos OMA 
do Prada Tansformer com 
a planta cruciforme para 
exposições de arte
FIGURA 195
Esquema feito pelos OMA 
do Prada Tansformer com 
a planta circular dedicada a 
eventos especiais

PRADA TRANSFORMER 

Inaugurado a 25 de Abril de 2009, o Prada Tansformer é um símbolo de dinamismo e 

transformação. Esta instalação, criada pelos OMA, nasce da vontade da marca de concretizar atividades 

fora da cidade de Milão.

Trata-se de uma estrutura móvel e flexível que foi implantada em Seul, na Coreia do Sul. Rem 

Koolhaas escolheu como espaço a frente do Palácio Gyeonghui para implantar este projeto pois ,segundo 

ele, agrada-lhe a ambiguidade que se cria no espaço por ser composto por uma peça histórica e oriental 

do século XVI (dezasseis), o palácio e uma outra moderna e ocidental como o Prada Transformer, do 

século XXI (vinte e um).

O principal objetivo deste espaço era acolher eventos de várias naturezas, trazendo assim à 

cidade uma experiência única nas artes visuais. 

A instalação consiste num pavilhão que combina quatro faces, todas elas diferentes, tanto na 

sua função como na sua forma. É um tetraedro não convencional, dado que todas as suas faces são 

diferentes, contando com um círculo, um retângulo, um hexágono e ainda uma cruciforme. 

Faz parte da sua composição uma membrana elástica lisa e é com a ajuda de guindastes que 

roda sobre si mesmo, mudando a cada novo evento de posição e assumindo assim uma das suas quatro 

identidades. 

Cada face foi pensada para uma atividade cultural diferente, com as quais a Fundação Prada 

se identifica, que nos casos em apreço foram a Moda, a arte e o cinema. A planta circular está destinada 

a receber eventos especiais, a cruciforme a exposições de arte, a hexagonal a desfiles de Moda e a 

retangular à projeção de filmes.

A estrutura atinge 20 metros de altura e cerca de 160 toneladas. O esqueleto é de vigas em aço 

envolvido num material extremamente elástico, uma membrana translúcida em PVC.

Na sua inauguração, o Prada Tranformer recebeu a exposição “Waist Down” de saias icónicas 

da marca Prada. A planta que estava a ser usada no momento era a cruciforme dado que se tratava de 

uma exposição, que por sua vez contava com modelos de saias da marca, desde os mais antigos aos mais 

recentes. Para além disso, foram expostas saias desenhadas por estilistas coreanos atuais, na tentativa 

de demonstrar a interação entre estes dois mundos e para amplificar o sentido da Moda segundo diversas 

perspetivas culturais. 
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FIGURA 196
Prada Tansformer a mudar 
de planta e de função 
consequentemente, através 
de guindastes.

FIGURA 197
Prada Tansformer quando 
recebeu a exposição “Waist 
Down”.
FIGURA 198
Espaço em autitório, 
preparado para uma 
projeção.

FIGURA 199
“Flesh, Mind and Spirit” 
em exibição no Prada 
Tansformer. 

Mais tarde o espaço foi transformado num cinema, onde foram projetados filmes selecionados 

por Alejandro González Iñarritu, com a planta em forma de retângulo a uso que tornou o espaço numa 

espécie de auditório. “Flesh, Mind and Spirit” foi o conceito do programa lançado em colaboração com 

a critica de filmes Michell Elvis. Este programa combina vários géneros, países e décadas do cinema. 

Foram apresentados filmes de carácter físico, intelectual e espiritual, dando assim ao espectador uma 

experiência cinematográfica única. Este evento iniciou a 27 de junho de 2009.

A 15 de Agosto do mesmo ano, o projeto recebe uma instalação da artista Nathalie Djuberg, de 

nacionalidade sueca chamada “Turn into me”. Ao som de Hans Berg, também sueco, a artistas expôs peças 

tridimensionais e curtas metragens provocantes e irónicas, à imagem da marca Prada e da arquitetura de 

Rem Koolhaas.

A 29 de Setembro o projeto foi configurado para a sua última etapa de transformação, uma 

jornada de eventos intitulada de “The students Takeover” realizada com a colaboração de estudantes 

coreanos, com diferentes ideias e obras sobre o tema “transformação”.

Por fim, o espaço, durante duas semanas, foi palco de debates e discussões abertas onde 

cento e trinta estudantes coreanos, das dez mais prestigiadas universidades, que estudavam disciplinas 

como arquitetura, moda, cinema e grafismo, tiveram a oportunidade única de desenvolver o seu trabalho 

para uma exposição de arte e design inovadores. O principal objetivo era inquietar e cativar a atenção do 

mundo inteiro, para os melhores jovens talentos criativos de Seul.

A instalação produzida pelos OMA para a marca foi mais um projeto que ambicionava acima de 

tudo relacionar a Moda com a arte contemporânea, através da arquitetura. Para o efeito só foi necessária 

uma instalação, móvel, que apesar de temporária, ficou eternizada pela marca e pelo trabalho do arquiteto.

Esta instalação é uma materialização do conceito de mudança, movimento e experimentação, 

tão presentes na moda, mas desta vez formalizadas e interpretadas pela arquitetura. 
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Para uma melhor compreensão do próximo capítulo, que se foca nos desfiles da colaboração, é 

importante perceber que em 1999 os OMA criaram uma espécie de organização interna, com o intuito de 

que esta se encarregasse de tratar de algumas pesquisas e publicações específicas, mais relacionadas 

com design ainda que ligadas à arquitetura. O nome desta entidade, pertencente aos OMA é AMO e para 

além de muitas outras coisas, eles são os responsáveis pela cenografia dos desfiles da Prada há mais de 

vinte e cinco anos. 

Os AMO elevaram o desfile de maneira a que hoje ela seja visto de uma forma completamente 

diferente do que era no seu início e acreditamos que eles tenham contribuído verdadeiramente para as 

mudanças que existiram até agora, nos desfiles, não só na marca Prada mas em todas as outras, sendo 

que esta é uma referência para todas as marcas de luxo e alta-costura.

Na nossa opinião, hoje, o desfile é o elo de ligação da arte da Moda com as restantes artes, onde 

podem coexistir e despertar algo de novo nos que assistem. É o momento mais sublime e completo da 

moda porque é onde, como dissemos, se reúnem todas as artes para durante um curto espaço de tempo, 

se valorizarem mutuamente e darem o melhor que têm de si individualmente, contribuindo para o coletivo.

Segundo Ippolito Pestellini Laparelli, responsável pela colaboração da Prada com os OMA, 

projetar um desfile é como projetar um pedaço de mundo teatral, no sentido de que o espetáculo é 

basicamente contextualizado pelo cenário, música, luz e por tudo o que o compõe, para que este se 

expresse da melhor forma em todas essas componentes que lhe pertencem. 

Esta colaboração trouxe muito àquilo que é a apresentação de uma coleção e vice-versa, uma 

vez que geralmente a arquitetura não lida com questões de tempo determinado. Na moda, e no caso dos 

desfiles em concreto, é projetado um espaço para um tempo que tem um fim muito próximo e isso é o 

que chamamos de arquitetura efémera.

“Eu acho realmente que trabalhar com a moda levou de forma mais forte a nossa atenção para a 

questão do tempo na arquitetura. Quando desenhas um cenário para a moda, tens que desenhar 

através do espaço e do tempo simultaneamente, como dois componentes integrais de uma 

experiência espacial maior . O movimento informa o espaço. Eu penso que isto é algo implícito em 

muitos projetos antigos da marca mas que tem uma relevância renovada no contexto da moda.”130

130. OMA AMO w/for PRADA, site oficial do atelier OMA, 17 de Fevereiro de 2017. Citação Original “I do think that working with 
fashion has more blatantly brought to our attention the issue of time in architecture. When you design a fashion set, you have to design 
through space and time simultaneously, as two integral components of a larger spatial experience. Movement informs space. I think 
this is actually something embedded in many old OMA projects, but it has a renewed relevance in the context of fashion. Online em 
https://032c.com/oma-prada.

Com o número de desfiles que o gabinete já realizou em parceria com a marca Prada, parece 

quase impossível que as ideias não se esgotem mas, através de uma busca incansável na cultura 

contemporânea, assim como esforços contínuos para desafiar o formato do que é um desfile de moda, o 

projeto permanece relevante e atual. 

“As coleções e o espaço trabalham juntos para produzir algo mais do que a soma das suas partes”131

Os cenários dos desfiles da Prada transmitem sempre o estado de espírito da marca no momento 

e inspiram-se em situações políticas e outros temas atuais que não do mundo da moda. 

A equipa que se dedica à Prada nos OMA é pequena, sendo que fazem parte dela Ippolito 

Pestellini Laparelli, juntamente com os arquitetos de projeto, Giacomo Ardesio e Giulio Margheri. Esta 

pequena equipa tem o seu próprio espaço dentro do escritório dos OMA, que consiste numa mezanine 

com o teto mais baixo e com vista privilegiada sobre os outros trabalhadores, fazendo assim lembrar uma 

caverna. Com moodboards expostos em todas as paredes e amostras de tecidos que são grosseiramente 

pregados, dando a sensação que esta equipa está isolada, para conseguir trabalhar sem estar limitado 

àquilo que é o convencional.

Os espetáculos, na maioria das vezes realizam-se no armazém Antonio Fogazzaro, que pertence 

à Fundação Prada. É um espaço com grandes dimensões, feito em betão e sem janelas para que se possa 

controlar ao máximo a luz. A sala contém ainda arcadas e insere-se num estilo nitidamente industrial, que 

remete às origens do lugar. Este espaço tornou-se a tela em branco dos arquitetos, que nele produzem 

uma grande variedade de desfiles imersivos. Qualquer um desses desfiles podia ser estudado e falado 

nesta dissertação pois todos representam momentos de arquitetura e assim como as lojas são campo de 

teste para novas reformulações entre a cultura e o comércio também os desfiles o são.

No desfile de 2004, o primeiro, o cenário era bastante simples, com apenas papéis de parede 

no espaço, que haviam sido projetados pela AMO. Não é difícil perceber o porquê desta opção, uma 

vez que Koolhaas nutre uma grande relação com a ambiência e mutabilidade que um papel de parede 

pode conferir a um espaço. É possível observarmos isso em obras como a fundação Prada, na casa 

assombrada, onde o papel de parece cobre todas as paredes interiores do espaço ou mesmo na parede 

protagonista da loja de Nova Iorque.

Com o passar dos anos, Koolhaas e a sua equipa têm feito trabalhos que revolucionaram 

completamente o conceito de passerelle. 

131. Ibidem. Citação original “The collections and space work together to produce something more than the sum of its parts”.
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FIGURA 200
Espaço preparado para o 
desfile a remeter para o 
espaço e momento dos 
autos-de-fé, no passado.

FIGURA 201 e 202
Duas prespectivas do 
espaço que mostram como 
os tons das luzes ajudam a 
reforçar o ambiente pesado 
que os AMO quiseram 
garantir a este desfile

FIGURA 203
Fotografia tirada de dentro 
das bancadas, onde o 
público se sentou, ou seja, 
o espaço de uma das 
muitas prespectivas que os 
espectadores podem ter.

PRADA, OUTONO/INVERNO, 2016, MASCULINO E FEMININO

As duas coleções desta estação, tanto masculina como feminina, foram apresentadas no mesmo 

cenário, algo habitual na marca e o tema principal era a perseguição.

O desfile tem o nome de “acts of faith”, pois o seu cenário é inspirado nos autos-de-fé, onde as 

pessoas eram mortas, em praça pública devido à Inquisição católica.

O espaço remetia a um teatro, precisamente como no tempo em que se praticavam estes 

atos, as pessoas foram sentadas, tanto no meio como ao redor da passerelle constituíam o público e 

correspondiam simultaneamente ao povo da altura, que apreciava e retirava prazer do ato bárbaro que 

estava a ocorrer. Os AMO fazem assim dos convidados, personagens e figurantes do cenário que cria para 

este desfile.

“A separação entre o papel do público e do ator está a desaparecer: todos se tornam atores na 

mesma cerimónia de século, deste desfile de moda (...) Não mais relegado a observador passivo, o 

espectador agora é um participante ativo dos eventos que se desenrolam diante dele.”132

Com tábuas de madeira foi construído um peristilo ao redor do espaço e uma série de varandas 

medievais, como as que se usavam na época para a qual queriam remeter. Blocos longos do mesmo 

material foram utilizados como assentos para formar uma arquibancada onde o público assistia ao desfile. 

Ao centro, numa plataforma mais elevada havia público também. As modelos desfilavam numa 

passerelle retangular, contida pelas varandas e tribunas que a contornavam e pela plataforma mais 

elevada, central, que dominava a passerelle. Esta estava iluminada por filas de holofotes suspensos no 

teto, que ajudaram a criar uma atmosfera de claro-escuro, técnica de pintura italiana que confere um 

efeito dramático ao contrastar grandes momentos de luz com outros de escuridão. No caso, a luz incidia 

toda na passerelle e nos modelos e o público estava na completa escuridão. O piso de textura irregular era 

feito com placas OSB que davam um efeito de terra batida e que mais uma vez fazia remeter ao tempo 

destes acontecimentos históricos.

Os elementos arquitetónicos existentes, como colunas e vigas foram pintados de preto para este 

132. 2016 FW Prada Men’s and Women’s Show, site oficial do Atelier OMA. Citação original “The division between the role of the 
audience and actor is blurring: all have become players in the same secular ceremony of the fashion show. No longer relegated to passive 
observer, the spectator is now an active participant in the events unfolding in front of them.”. Online em https://oma.eu/projects/2016-
fw-prada-men-s-and-women-s-show.
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FIGURA 204
Imagem que nos mostra 
como foram formalizados 
os espaços dedicados aos 
espectadores durante o 
desfile.
FIGURA 205
Parte do espaço dedicado 
também à plateia, onde se 
percebe a técnica de luzes 
de claro/escuro aplicada no 
desfile.

FIGURA 206 e 207
Momentos da passagem de 
modelos que nos mostram 
a luz que incide apenas no 
espaço dedicado ao desfile 
das modelos, bem como 
a materialidade desse 
espaço.

FIGURA 208
Momento final do desfile 
onde também é nitida 
a incidência da luz nas 
modelos.

evento, com o objetivo de conferir o ar pesado desejado ao ambiente deste espetáculo.

O cenário do evento, foi para além da sala onde este ocorreu, alastrando-se para o exterior, 

através da própria entrada do espetáculo, que remetia a um portal cerimonial, também ele inspirado em 

elementos presentes nestes espaços, na época que se estava a retratar.

No fundo, o espetáculo foi mais do que um desfile, uma viagem no tempo por meio de sons e 

imagens que definiam a sua ambiência e lhe conferiam o carácter desejado tanto pelos AMO, como pela 

Prada.

A crítica implícita na encenação dirigia-se às redes sociais, aos media e à forma de como se 

julga a Moda, nos dias de hoje, pelas imagens digitais. A mensagem não escapou a quem estava a 

assistir e logo após o desfile terminar foi constatado que os lucros da marca haviam atingido o seu nível 

mais baixo em cinco anos. Apesar deste acontecimento ter sido logo de imediato ao desfile, ele ainda 

se prolongou durante algum tempo e em Setembro do mesmo ano, os rendimentos da marca, no geral, 

tinham descido mais de 15%

A temática dos desfiles continuou durante algumas estações mais, baseada na opressão e 

punição.
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FIGURA 209
Passarelle projetada 
para o desfile da Prada, 
Primavera/ Verão 
Masculino.
FIGURA 210
Passarelle projetada para 
este desfile da Prada.

FIGURA 211
Estrutura do espaço criado 
para o armazém do desfile.

FIGURA 212
Momento final do 
espetáculo onde podemos 
ver o cenário com os 
modelos a desfilarem na 
passerelle.

PRADA, PRIMAVERA/ VERÃO  2016/ 2017, FEMININO.

Na Prada existe um cuidado ecológico, que nem sempre está presente nas outras marcas e por 

isso há um grande reaproveitamento de elementos de desfiles anteriores, como podemos ver pelo desfile 

que vamos apresentar agora. Este, não só contém elementos do desfile falado por nós anteriomente, 

ainda que com um tratamento diferente, como também foi usado para os dois eventos desta estação, 

o desfile masculino e o feminino. Assim e como podemos ver nas imagens, os dois desfiles tinham a 

mesma estrutura mas resultavam em atmosferas díspares. Posto isto vamos focar-nos no desfile de moda 

feminina em seguida.

O espaço central foi desobstruído para acomodar uma estrutura linear que divide a sala e a 

amplia simultaneamente. Para além da passerelle em rampa, foram criados degraus dispostos ao longo 

do perímetro para acomodar os convidados. 

A passerelle consistia numa de malha de aço com iluminação néon, que permitia visibilidade 

para além da estrutura, nela foram colocados monitores suspensos, que exibiam partes de um filme 

monocromático de David O.Russell. Estes filmes mostravam mulheres presas a tentarem fugir, que 

corriam para trás e para a frente e agim de forma contraditória ao atender o telefone para o desligar 

imediatamente, subir e descer escadas rolantes, acordar para desmaiar em seguida, vestirem-se para se 

despirem no fim. Para além disso caminhavam num aeroporto de forma desesperada. O artista imaginou a 

instalação como uma paisagem surreal e as imagens passadas durante o desfile derivaram da sua curta-

metragem Past Forward, uma colaboração que fez com Miuccia Prada.

Todo o cenário nos transmitia um ar frio e a música de fundo, com violinos que pareciam gritar, 

ajudava a reforçar todo este ambiente.

O desfile parecia querer transmitir ao seu público que as roupas em si não são responsáveis pela 

queda da marca. A causa parece estar mais relacionada com a resistência da marca ao crescimento via 

vendas pelo site, ou seja, ao contrário do que seria esperado menos de 2% do total das vendas da Prada 

são feitas online. Este facto é invulgar hoje em dia, não só pela compra online ser muito e cada vez mais 

utilizada, mas também porque a Prada é uma marca conhecida pela sua vertente tecnológica. Assim, esta 

questão sendo controversa, talvez faça parte do lado revolucionário da marca.
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FIGURA 213
Cenário o desfile Outono/
Inverno masculino de 2017.
FIGURA 214
Cenário do desfile Outono/
Iverno femino de 2017, com 
a mesma base do anterior 
mas com temas diferentes.

FIGURA 216
Fotografia onde vemos o 
público sentado nos móveis 
que fazem parte do cenário 
criado.

FIGURA 215
Imagem com detalhes do 
cenário.

PRADA, OUTONO/INVERNO 2017, FEMININO

Assim como no desfile anterior, ainda que tenha sido usado a mesma base para o cenário 

do desfile masculino e feminino, neste segundo, foram acrescentados alguns elementos, que mudavam 

completamente a atmosfera do espaço, para dar então lugar ao desfile feminino. Assim, enquanto o 

cenário do desfile apresentado um mês antes, o masculino, era sóbrio, organizado e simples, a ambiência 

do desfile feminino era bem mais espontâneo, mais colorido e remetia a um espaço vivido. Ainda assim, 

o espaço mostrava interiores modestos e demésticos, numa tentativa de fugir à tendência dos cenários 

hiper-realistas.

“No momento atual - quando questões de simplicidade e essencialidade estão a tornar-se cada 
vez mais relevantes – a AMO e a Prada sentiram a necessidade de voltar ào básico, de abandonar 
a construção de conjuntos hiper-realistas e totalmente imersivos a favor de um design doméstico 

e modesto”133
AMO

O espaço contou com uma divisória de madeira contínua, ao meio que permitiu a criação de 

vários outros espaços interiores com características diferentes e revestidos por diversos materiais. 

A ambiência doméstica é ampliada pela presença de camas, bancos e outros objetos de imobiliário 

e decoração espalhados por toda a sala, que por sua vez ajudavam a definir o ritmo da composição 

geral. O público estava sentado nessas peças, que faziam parte do cenário, algo inédito neste tipo de 

espetáculos. Além destes elemntos e como podemos ver pelas imagens, as paredes foram cobertas por 

cartazes de diferentes dimenções e temáticas, cujo objectivo era simular uma fachada urbana que desse 

contexto a todo o cenário.

Neste desfile os AMO e a Prada, quiseram explorar e analisar o papel das mulheres na formação 

da sociedade, nos dias de hoje, as suas conquistas a nível social, como por exemplo, uma participação 

política mais ativa. O cenário apresenta assim, a centralidade intangível do papel da mulher no mundo 

moderno, tanto a nível doméstico como enquanto ser pertencente à vida pública.

“Moda é sobre o dia a dia e o dia a dia é o cenário político para a nossa liberdade.”134

133. LYNCH, Patrick, OMA/AMO Designs “Back to Basics” Interior for the Prada 2017 Fall/Winter Runway, Archdaily, 17 de Janeiro 
de 2017. Citação Original “In the current moment – when issues of simplicity and essentiality are becoming increasingly relevant – AMO 
and PRADA felt the need to go back to basics, to abandon the construction of hyper-realistic and fully immersive sets in favor of a modest 
and domestic design”. Online em https://www.archdaily.com/803590/oma-amo-designs-back-to-basics-interior-for-the-prada-2017-fall-
winter-runway.

134. FW 2017 Womenswear, site oficial da marca Prada. Citação oficial “Fashion is about the everyday and the everyday is the politi-
cal stage of our freedoms.”. Online em https://www.prada.com/ww/en/pradasphere/fashion-shows/2017/fw-womenswear.html.
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FIGURA 217
Cenário feito à imagem de 
um armazem para o desfile.

FIGURA 218
Fotografia onde 
podemos ver as caixas 
empilhadas e dispostas 
no chão, destinhadas ao 
espectadores e o espaço 
para a passagem de 
modelos feito com um 
material industrial a imitar 
aluminio.

FIGURA 219
Imagem onde é possível 
ver com mais detalhe os 
estampados nas caixas 
que constituem o cenário, 
que remetem de formas 
diferentes à história da 
marca.

PRADA, OUTONO/ INVERNO 2018, MASCULINO

Este cenário foi construído exclusivamente para o desfile masculino da estação e consitia numa 

espécie de armazém, com caixas empilhadas em armários improvisados, apelando à identidade industrial 

que a marca tem. O armazém estava organizado em setores consoante os diferentes temas. Havia gráficos 

em todo o lado que narravam momentos importantes para a história da marca, como selos imprimidos 

com padrões outrora apresentados nos desfiles da casa. O nome da marca escrito de diversas formas 

estava gravado em stencil por todo o lado nas caixas. Peças da marca, acessórios idealizados e aparelhos 

estavam estampados na superfície das caixas, sugerindo o que poderia estar lá dentro.

A passerelle era em alumínio industrial e refletia as cores das luzes colocadas por detrás das 

cortinas de plástico, que faziam parte do cenário. As três cores primárias estavam presentes em detalhes 

do cenário. 

Todos os modelos tinham uma espécie de cartão a identifica-los, como se fossem empregados 

fabris. O formato do local destinado para os modelos exibirem as peças era labiríntico, como se de 

corredores de mercadoria se tratassem.

Pela primeira vez, Miuccia convidou quatro artistas de renome para trabalharem em diferentes 

peças de roupa que apresentou na coleção. Esses artistas foram Ronan & Erwan Bouroullec, Konstantin 

Grcic, Herzog & de Meuron e Rem Koolhaas. O desfile foi sobretudo à volta de um material, pelo qual a 

estilista estava obcecada, nylon preto que também fez parte da narrativa industrial de todo o espetáculo, 

isto porque este era usado apenas em embalagens para a indústria de luxo durante os anos 80. A estilista 

explora o lado poético, prático, técnico e estético do material.

Koolhas opta por apresentar uma mochila ao contrário com três bolsos de fecho. A peça 

assemelhava-se a uma armadura, uma vez que o modelo a transportava na parte da frente do corpo e 

não nas costas como o normal, que tinha um formato bem quadrado e ocupava todo tronco do modelo.

Herzog & de Meuron criaram uma camisa descontraída, de manga curta, impressa com imensas 

letras que faziam referência à perda do poder e da linguagem a que se assiste nos dias de hoje.

Ronan e Erwin criaram um amplo portfólio com detalhes em couro brilhantes em azul e amarelo 

e por fim Grcic prestou uma homenagem ao famoso colete de pesca de Joseph Beuys, num avental 

funcional com vários bolsos.

Este foi mais um desfile da Prada, cujo principal objetivo foi homenagear as raízes da marca, 

algo que é bastante recorrente nos seus espetáculos.
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FIGURA 220
Fotografia geral da sala que 
deu lugar a este desfile, 
com as cores protagonistas 
do cenário e a cúpula das 
galerias como pano de 
fundo.

FIGURA 221
A sala envidraçada que 
permite que o exterior faça 
parte do cenário do desfile.

FIGURA 222
Elementos pertencentes ao 
cenário que fazem com que 
seja difícil distinguir-se as 
imagens reais da cúpula, as 
fotografias e os reflexos.

PRADA, RESORT, 2018, FEMININO

Ao contrário dos outros desfiles, este foi realizado numa nova sala da Fundação, o observatório. 
Esta é de menor dimensão e situa-se na tão famosa Galleria Vittorio Emanuele II, um dos espaços 
comerciais mais antigos do mundo e onde se localiza a primeira loja da marca Prada.

Esta sala foi decorada sobretudo com espelhos e colunas rosa translúcidas. A vista da sala para 
o telhado e cúpula abobadados, feitos de aço e vidro, foi o background do desfile. Ao contrário dos outros 
espetáculos, este realizou-se num espaço com grandes janelas que permitiam a entrada de luz natural, 
algo raro nos desfiles da marca.

Os bancos eram em aço, forrados com tecido preto e rosa, a combinar com a coleção e o resto 
da decoração do espaço. Eles estavam orientados de maneira a que fosse possível ver a cúpula da galeria 
de quase todas as perspetivas da sala. As colunas translúcidas espelhadas e os espelhos distribuídos pela 
sala, ajudaram a que de todos os pontos se sentisse a estrutura da cúpula exterior. A envolvente exterior 
do espaço atuava assim como cenário no interior da sala.

“As modelos caminhavam ao longo das janelas (...) brilhando ao sol da tarde, suspenso entre o céu 

e a cúpula de ferro ornamental que atua como cenário silencioso do espetáculo”135

AMO

A temática estava relacionada com explorar os limites entre momentos reais e fabricados, o que 
faz todo um sentido, numa altura em que por causa das redes sociais e outras circunstâncias é por vezes 
difícil distinguir o que é real do que não é.

Foi através desta dualidade, que surgiu a ideia do cenário, onde nem todas as imagens da cúpula 
eram reais, ainda que o parecessem. Pelas janelas conseguíamos observar a verdadeira cúpula, pelos 
espelhos, imagens dela, pelos pilares um reflexo em tons de rosa da mesma e por fim visualizada em 
painéis com fotografias, tornando-se difícil distinguir o que era a verdadeira cúpula ou simples imagens 
dela. Um espelho contínuo envolvia toda a parede interna o que confundia ainda mais a distinção entre o 
que era real e o que não era, no cenário. 

“misturando o espetáculo com o cenário, criando um conjunto efémero”136

135. Prada’s New Exhibition Space in Galleria Vittorio Emanuele II, archiscene, 8 de Maio de 2017. Citação original “Models walk 
along the windows, glowing in the afternoon sun, suspended between the sky and the ornate iron dome that acts as the silent backdrop 
for the show.” Online em https://www.archiscene.net/prada/prada-resort-2018-show-space/.

136. MORRIS, Ali, AMO uses mirrors and millennial pink to create a disorientatating catwalk for Prada Resort Show, Deezen, Maio de 
2017. Citação original “blending the spectacle into the set, creating  an ephemeral ensemble” em https://www.dezeen.com/2017/05/11/
amo-mirrors-millennial-pink-catwalk-prada-oma-rem-koolhaas-2018-resort-osservatorio/.
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FIGURA 223
Imagem geral do armazém 
da marca preparado para 
receber este desfile.

FIGURA 224
Fotografia que nos mostra 
a plasticidade do ambiente 
bem como o poder que 
a luz rosa ganha neste 
contexto.

FIGURA 225
Imagem que nos permite 
ver em mais detalhe os 
bancos iluminados e os 
desenhos cartesianos que 
ganham lugar, de forma 
ordenada, no chão do 
cenário.

PRADA, PRIMAVERA/VERÃO 2019, MASCULINO

O cenário deste desfile foi pensado como se idealiza a estrutura de um edifício, de forma muito 

geométrica. A organização deste evento contrasta com a imperfeição do local onde ganha vida.

A sala aparenta ser de plástico, com a passerelle envidraçada, bancos insufláveis transparentes 

Verner Panton e as paredes cobertas por cortinas também de plástico. Os bancos são uma reedição 

exclusiva de uma peça dos anos 60 e foram escolhidos pela sua leveza e transparência. Ainda que pareça 

que a luz cor de rosa venha de dentro dos bancos, ela vem de fora e reflete-se nos insufláveis dando um 

aspeto mágico ao salão.

O espaço foi tratado como um verdadeiro campo arquitetónico, projetado para controlar a 

dinâmica do espetáculo. Respeitava um sistema em grade baseado em coordenadas cartesianas, que 

definiam os corredores para os modelos desfilarem e as áreas que seriam ocupadas pelo público.

“Um padrão geométrico invade a sala, uma manifestação dos princípios que organizam a coreografia 

do espetáculo.”137

AMO

O posicionamento dos intervenientes no espaço é definido por números e símbolos que se 

encontram gravados no chão. Estes números remetem a coordenadas geográficas de lugares remotos, 

propositadamente.

A organização em planta é rígida e obsessiva, repetindo-se em todo o espaço. Existem quatro 

trajetórias diferentes para a realização do desfile com as peças.

A coleção colorida contrasta com o espaço em betão, com apenas algumas luzes que criam um 

efeito rosado.

Todos os elementos remetem para uma atmosfera misteriosa e psicadélica. O cenário forma um 

conjunto sofisticado que acima de tudo traz a Moda para o primeiro plano, contrariando a prática recente 

que existe na execução dos cenários destes eventos, onde há uma grande necessecidade de explicar e 

contextualizar as colecções com cenários, por vezes, demasiadamente realistas.

137. SS 2019 Menswear, site oficial da marca Prada. Citação original “A geometric pattern invades the room, a manifestation of the 
principles that organize the show’s choreography.” Online em https://www.prada.com/ww/en/pradasphere/fashion-shows/2019/ss-
-menswear.html?page=7.
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FIGURA 226
Silo de grãos que deu lugar 
ao evento.

FIGURA 227
Imagem que nos permite 
ver toda a estensão da 
passerelle, bem como o 
efeito das luzes no espaço.

FIGURA 228
Espaço onde, depois do 
desfile, ocorreu a festa da 
celebração da geminação 
das cidades de Xangai 
e de Milão que a marca 
organizou.

PRADA, PRIMAVERA/VERÃO 2020, MASCULINO

Este desfile aconteceu em Xangai, num espaço que sofreu intervenções arquitetónicas 

propositadamente para acolher o espetáculo.

Trata-se de um enorme silo de grãos, que foi convertido num salão de luzes néon futuristas. Este 

espaço localiza-se no Silo Hall, que é o maior edifício de silo de todo o continente asiático. É sem dúvida 

um espaço que celebra a herança industrial de Xangai e por isso ideal para a Prada apresentar uma das 

suas coleções, pois como já vimos, a marca também mantém uma forte relação com locais industriais.

Este espaço foi escolhido pela Prada para comemorar, com a sua coleção, o 40º aniversário da 

geminação das cidades de Milão e Xangai.

O espaço é austero e feito de betão. O cenário do desfile contou com luzes azuis néon e uma 

passerelle em linha que quase ignorava a forma redonda dos silos. Os bancos onde se sentavam os 

espectadores, por sua vez, seguiam a sua forma, sendo eles semicirculares como as paredes do edifício. 

Os modelos desfilavam ao redor dos pilares centrais, que por seu turno também continham linhas de luz, 

do teto até ao chão. As luzes complementavam o carácter bruto do espaço e ao mesmo tempo destacavam 

a sua geometria uma vez que percorriam os seus contornos.

“Consciente da sua história, em intervalos, a instalação do espetáculo masculino primavera/verão 

da Prada e eventos são interrompidos por recordações da rugosidade da indústria, inerentes à 

estrutura do edifício (...) Isto mantém o carácter original do edifício e os ecos de um passado.”138

Prada

No final do desfile os convidados foram levados para o sétimo andar do edifício. onde decorria 

uma festa de celebração da data que a Prada quis comemorar. A festa contou com dança, música e 

muitas luzes. Os artistas estavam cobertos de espelhos e havia instalações em larga escala, feitas de luzes 

néon. De certa forma, a ambiência e o cenário do desfile estenderam-se até à festa, dando assim uma 

continuidade à narrativa que os AMO criaram, ainda que com outras funções.

138. HITTI, Natashah, AMO creates blue-lit runway in Shanghai’s Silo Hall for Prada meanswear show, Dezeen, 15 de Junho de 
2019. Citação original “Mindful of its history, at intervals, the installation of the 2020 Spring Summer Prada Men’s show and events is 
disrupted by reminders of roughness and industry, embedded in the fabric of the building (…) These retain the original character of the 
building, and the echoes of the past” Online em https://www.dezeen.com/2019/06/15/prada-2020-menswear-show-shanghai-amo-
-blue/. 

RELAÇÕES DE ALGUNS ARQUITETOS COM MARCAS DE LUXO E ALTA-COSTURA | A PRADA E OS OMA 

https://www.dezeen.com/2019/06/15/prada-2020-menswear-show-shanghai-amo-blue/
https://www.dezeen.com/2019/06/15/prada-2020-menswear-show-shanghai-amo-blue/


206 207

ARQUITETURA DA MODA. ENTRE O EFÉMERO E O PERMANENTE.

FIGURA 230 e 231
Cenários dos desfiles, que 
desta vez, ao contrário 
da maioria das vezes, se 
situava a baixo do nível da 
plateia. Cenário do desfile 
masculino e feminino, 
respetivamente.

FIGURA 229
Fotografia tirada no 
momento final do desfile 
em que os modelos voltam 
todos ao cenário e onde 
no caso se exibiram como 
se numa praça estivem, a 
caminhar, num dia normal.

FIGURA 232 e 233
Praças criados pelos 
AMO para os desfiles 
masculino e feminino, 
respectivamente.

FIGURA 234
Momento final do desfile 
femenino.

PRADA, OUTONO/ INVERNO 2020 FEMININO E  MASCULINO

Uma vez mais os cenários de ambos os desfiles, tanto masculino como femenino, apesar de 

diferentes continham a mesma genese, sendo que o espaço foi reaproveitado, como ja vimos anteriormente 

ser uma prática comum na marca. 

Os dois decorreram no habitual salão e ambos se tratavam não de uma passerelle ou de um 

espaço em corredor de um desfile clássico, mas de espaços fechados em si, que se assemelhavam a 

praças. Os espectadores tinham que subir a uma plataforma que estava entre os dois espaços criados, 

uma espécie de uma ponte, de onde podiam ver o espetáculo de cima, uma vez que os espaços onde 

ocorerram as passagens de modelos estavam à cota do solo.

No cenário do desfile masculino os dois grandes vazios, que se assemelhavam a praças, 

continham uma estátua que parecia ser inspirada nas estátuas equestres. A luz incidia sobre estes 

espaços, sendo que à sua volta tudo se mantinha na escuridão fazendo com que estes parecessem flutuar 

no meio do nada. A luz fazia também com que a estátua se projetasse no chão conferindo-lhe assim uma 

maior presença no espaço.

Segundo os AMO as praças foram projetadas com o intuito de “manifestar a energia abstrata 

da arena pública”.139

O piso das praças compunha-se por desenhos gráficos que eram complementados pela 

iluminação. As paredes continham vãos pontualmente e de forma ritmada. Esses vãos tinham as mesmas 

medidas e todos eles emanavam uma luz vermelha intensa, que se difundia no meio da praça.

Os mesmos vãos estavam presentes no cenário do desfile feminino, aliás, os cenários tinham 

muitas parecenças, entre eles, como podemos ver nas imagens. No entanto a estátua que se encontrava 

ao centro, é diferente no desfile masculino e no feminino bem como os desenhos no pavimento.

Entendemos que estes desfiles são sobretudo interessantes pela forma inovadora de como 

apresentam um espaço para um desfile, que não se assemelha em quase nada ao formato clássico, mas 

que nos traz novas experimentações espaciais, mesmo num mundo, tão tradicional como a Moda.

139. STEVENS, Philip, AMO creates imaginary piazzas for prada’s 2020 fall/winter menswear show, designboom, 14 de Janeiro de 
2020. Citação original “manifest the abstract energy of the public arena”. Online em https://www.designboom.com/architecture/amo-
-imaginary-piazzas-prada-fall-winter-menswear-show-01-14-2020/. 
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FIGURA 235
O volume que deu lugar ao 
vídeo criado ºpela marca 
para apresentar a coleção.

FIGURA 236
Interior do volume, onde a 
passagem de modelos teve 
lugar.

FIGURA 237
Fotografia tirada durante 
a apresentação, que nos 
mostra o nome da modelo 
no ecrã, como referimos 
no texto.

FIGURA 238
O espaço onde tudo 
aconteceu, que foi 
instalado no armazém 
onde os desfiles da Prada 
acontecem normalmente.

PRADA, PRIMAVERA/ VERÃO 2021, FEMININO

Pela primeira vez, devido à pandemia, os AMO tiveram o objetivo de criar um espaço para exibir 

as peças da nova coleção, mas desta feita sem público.

Este desfile criou-se em parceria com Raf Simons, designer que já referido durante esta 

dissertação por ter sido, durante algum tempo, diretor criativo da marca Dior. Miuccia Prada deixa bem claro 

numa entrevista que deu com Raf, que durante o confinamento conseguiu ver vantagens na tecnologia, 

que não havia apreciado até então e que por isso, tanto as peças como o cenário são muito voltadas para 

o lado tecnológico e no quão se tornou vital a tecnologia, nos dias de hoje.

“Esta estação, num período onde a mediação entre a tecnologia e a humanidade se tornaram vitais 

fazendo com que estivéssemos juntos, mesmo que separados- a inspiração é desenhada desta 

inerência contemporânea e fusão inevitável (...) o processo por trás da coleção foi, inevitavelmente, 

moldado por estas restrições necessárias: a moda como reflexão e reação ao tempo em que foi 

inventada. Num nível mais aprofundado, a indispensável presença da tecnologia incluindo não só 

a vida mas a ações diárias levou a um diálogo diferente entre nós mesmos e a informação: hoje, a 

tecnologia é parte da própria humanidade”140 

O resultado foi um cenário simples e monocromático com um pano de fundo de veludo amarelo, 

uma coluna o chão e o teto da mesma cor.

A tecnologia está presente e protagoniza o cenário, com lustres de monitores e câmeras que 

decoram o espaço e ao mesmo tempo são completamente necessários e por isso funcionais pois gravam 

o espetáculo e o nome dos modelos é exibido nos monitores.

140. NEIRA, Juliana, OMA/AMO designs yellow, intimate and tactile space for prada’s SS21 virtual show, designboom, 25 de 
Setembro de 2020. Citação Original “This season, in a period where the mediation between technology and humanity has become 
vital – bringing us together, even as we are apart – inspiration is drawn from this inherently contemporary and inevitable fusion (…) the 
process behind the collection was, inevitably, shaped by these necessary restrictions: fashion as both reflection of and reaction to the time 
in which it is invented. On a deeper level, technology’s indispensable presence within not only life but daily action has led to a different 
dialogue between ourselves and information: today, technology is a part of humanity itself”. Online em https://www.designboom.com/
design/oma-amo-prada-ss21-virtual-show-09-25-2020/. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema desta dissertação foca-se acima de tudo nos resultados que a Arquitetura obtém quando 

é impulsionada pela Moda.

Os exemplos que estudamos nesta dissertação são alguns dos frutos da junção das duas 

disciplinas que referi anteriormente pois, sejam eles de carácter mais efémero ou duradouro, representam 

igualmente momentos que são arquitetura e que a definem ao longo do tempo.

Ser arquiteto, é talvez uma das profissões mais antigas no mundo, também por estar relacionada 

com as necessidades mais primitivas do homem. Contudo, como todas as outras artes, está em constante 

mudança porque vive do que a rodeia, que por sua vez nunca deixa de evoluir também. Deste modo, 

a arquitetura que se pratica atualmente, é muito diferente e segue princípios distintos dos que outrora 

seguiu. 

Quando ao serviço da Moda, a arquitetura transforma-se, ficando mais intuitiva e mais automática. 

A Moda sempre foi construída de momentos que se vivem muito rápido e que duram pouco tempo. O 

mundo no geral está cada vez mais rápido e automático. Ainda assim, esta automatização, não tem que 

ser apenas negativa, necessariamente. Ela faz, por exemplo, com que a arquitetura seja mais prática e que 

se centre no que é importante no momento, captando assim os verdadeiros problemas e resolvendo-os 

de forma eficaz. Tal acontecimento pode ajudar a acabar com edifícios ou obras que muitas vezes servem 

propósitos meramente estéticos ou que foram importantes no passado, mas que já não o são e ainda 

assim permanecem na cidade como “elefantes brancos”.

A arquitetura em função da Moda cria momentos com características especiais, que sem a 

junção das duas não seriam possíveis. Para além de fachadas marcantes, como a da Prada de Tóquio ou 

edifícios que se tornam, com o tempo, verdadeiros monumentos como a Fundação Prada, a arquitetura 

conferiu à Moda programas que se sobrepõe à função comercial e que mudam completamente a ideia que 
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temos do que é experiencia de compra, como a Epicentro da Prada em Nova Iorque.

As lojas das marcas de luxo são agora, mais do que pontos de venda, pontos de encontro para 

as pessoas, elementos de referência e verdadeiras atrações turísticas.

Estes espaços não deixam de ser exclusivos, pelo preço das peças que vendem, por contarem 

sempre com áreas VIP e clínicas, onde atendem os clientes de forma individual. No entanto, o seu 

contributo para a cidade é irrefutável tanto a nível formal como a nível conceptual, uma vez que as 

compras só por si são uma atividade de grupo e a nova experiência de consumo que estas lojas lhes 

conferem poderá ser um catalisador para o convívio e o intercâmbio cultural entre os indivíduos que a 

visitam.

A arquitetura permite o acesso a todos estes lugares e transforma as marcas de maneira a que 

através dela, elas possam ser, de certa forma, mais acessíveis, assim como Rem Koolhaas fez com a 

Prada. 

A Moda estimula a arquitetura a pensar em circunstâncias que sem ela, a arquitetura não 

pensaria. Ela torna-se mais flexível e aprende a criar com outros objetivos e para outras finalidades e a 

Moda oferece, como já vimos, o orçamento necessário para que a arquitetura possa explorar cada vez 

mais de si mesma. Acreditamos que a arquitetura viva de explorar o máximo possível das circunstâncias 

que lhe são fornecidas, para se transformar e se reformular ao longo do tempo.

A Moda, por sua parte, procura na arquitetura precisamente o contrário do que a arquitetura 

procura nela, ou seja, através dela a Moda consegue tornar-se mais perene, que é algo que usualmente 

não é, e que tem consciência de que é importante ser.

Com a ajuda da arte de trabalhar o espaço, a Moda consegue que as suas lojas deixem de ser 

apenas espaços de venda e passem a uma nova dimensão, como acabamos de referir. Simultaneamente 

dá vida às narrativas dos desfiles e dessa forma transforma estes eventos em autênticos espetáculos ao 

vivo. 

Neste último ano, várias alterações foram feitas em relação à forma de como se apresentam as 

coleções ao público devido à pandemia. Assim os desfiles decorreram em formatos muito diferentes do 

tradicional e foram principalmente elaborados em forma de vídeo. A Moda teve pela primeira vez que se 

reinventar quanto à apresentação das suas coleções e consequentemente, a arquitetura teve de estar à 

altura.

Esta pandemia, pode ou não ter introduzido na Moda uma nova forma de fazer os seus desfiles, 

que com o tempo pode até tornar-se mais eficaz e mais pertinente do que a forma tradicional, dado 

que, pela primeira vez, todas as pessoas que quisessem, fossem ou não convidadas do desfile, puderam 

assistir em tempo real. Este facto deve-se à transmissão via redes sociais instantâneas, como o Instagram 

e o Tiktok, que foram usadas pelas marcas de luxo para transmitirem os seus eventos, como dissemos, 

em direto.

Ainda que não seja certo que os desfiles passem a ser apresentados às pessoas de uma forma 

diferente, a partir deste momento, é o mais provável de acontecer. Até porque a Moda está sempre a 

renovar-se consoante as circunstâncias do momento e nunca o mundo esteve tão ligado ao digital como 

está hoje.

Para além disso, a própria pandemia veio mostrar aos menos adeptos do mundo digital, que em 

situações como a que vivemos, é das poucas realidades que se manteve e que por isso nos ajudou a viver 

de forma mais normal, mesmo num momento em que tudo estava a ser questionado. A internet, as redes 

sociais e os nossos aparelhos digitais permitiram que mantivéssemos o contacto com os outros, com o 

trabalho e com o resto do mundo em geral. 

Não obstante, penso que a arquitetura vai continuar a ter o papel preponderante que tem hoje 

na Moda, aliás, acredito que neste novo cenário hipotético, a arquitetura possa ser ainda mais importante 

na passagem da mensagem e do conceito da marca e da coleção para ao seu público, assim como já tem 

acontecido em desfiles como o da Moschino Primavera/Verão deste ano, onde as modelos eram bonecas 

e o cenário era uma maquete. Neste desfile ainda que de uma maneira diferente, também foi necessária 

a intervenção da arquitetura.

Em suma, a Moda vive de momentos de arquitetura, sejam eles de carácter efémero ou perene 

e como nos ensina Rem Koolhaas, quando os arquitetos deixam de se abster em relação aos espaços 

da Moda e os passam a considerar momentos da vida socia e, sobretudo, espaços que precisam de 

corresponder a objetivos e que por isso têm que ser trabalhados como todos os outros na cidade, a Moda 

ganha outra dimensão intelectual.

A arquitetura foi, é, e será sempre, um instrumento crucial para que a Moda possa ser arte, em 

toda a sua plenitude.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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