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{resumo} 
A investigação desenvolve-se no campo da cultura visual contemporânea e no 

território dos estudos museais, cruzando interdisciplinarmente as competências de 

curadoria e do design expositivo, para desenvolver um processo de experimentação 

laboratorial e ensaiar novos enquadramentos conceptuais, contextos e perspectivas 

de abordagem. Procuramos investigar o design de moda como fenómeno de 

consumo, norteados pelo objectivo de encontrar soluções criativas para optimizar o 

entendimento do papel da moda e do vestuário na sociedade, a sua relação com os 

comportamentos individuais e sociais ou os contextos sócio-económicos e culturais 

e, finalmente, a sua relevância enquanto base de dados para áreas das ciências 

sociais como a história, a sociologia, a antropologia, entre outras disciplinas, bem 

como dos estudos culturais, segundo um enquadramento museográfico, tendo em 

linha de conta o actual momento em que a museologia é alvo de questionamento e 

debate na expectativa de se redefinir face ao contexto da era digital.  

Para além de nos debruçarmos sobre aspectos relevantes do papel do museu em 

termos sociais, o ciclo da investigação  é colmatado | encerrado com um projecto de 

museu de imaterialidade, conceito inédito e dinâmico – na estrutura e na forma – que  

sintetiza  dados reunidos sobre o efervescente estado da arte da museologia do séc. 

21, segundo uma postura estética e conceptual que busca explorar o potencial, a 

abrangência e a velocidade do espaço Web, vastíssimo território de comunicação, 

partilha e ensino. No processo da investigação desenhámos um formato conceptual 

de curadoria sob a forma de um website, cuja estrutura deve ser exclusivamente 

entendida como ponto de partida para futuras investigações. 

{palavras – chave} 
Moda | Cultura Visual | Museologia | Curadoria |  Experimentação | Design Expositivo 
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{abstract} 
This research is focused on the field of contemporary visual culture and the territory of 

museum studies, and links the competences of curating and exhibition design to 

achieve an experimental research, i.e., a laboratory for innovative conceptual 

frameworks, contexts and approaches. We research design as a consumption 

phenomenon, aiming to find creative solutions that could optimize the understanding 

of fashion and clothing’s role in the economic, social and cultural contexts, its 

relationship with social and individual behaviors, and ultimately its relevance as a 

database for the cultural and social science studies, such as history, sociology, 

anthropology, among others, as well as for museum theories – at a time when 

Museology itself is being questioned regarding all the changes that have occurred in 

society since the advent of digital era. 

Besides looking at the significant aspects the Museum has in social terms, the 

research presents the development of an immaterial museum, a dynamic and 

innovative concept – both formally and structurally – that synthesizes the collected 

data about the bubbly state of art of Museum studies in the 21st century, focused on a 

set of questions and challenges as well as on an aesthetic and conceptual standpoint, 

that seeks to explore the potential, the range and swiftness of the Web, as a vast 

territory of communication, share and informal learning. During the research process, 

a curating format was developed in the form of a website that must be taken 

exclusively as a starting point for future research.  

{keywords} 
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[âmbito da investigação} 

 

> O âmbito desta investigação situa-se no campo da Moda, cruzando esta área 

disciplinar com outras áreas de estudo e aplicação, nomeadamente a Museologia e 

as suas aplicações museográficas. Assim, coloca a exposição como objecto de 

investigação/experimentação no contexto das novas abordagens museográficas para 

a comunicação de moda.  

> Como base de referência enquadramos globalmente a nossa investigação na 

exploração conceptual e criativa do papel do vestuário e da moda nos 

comportamentos individuais e sociais, fundamentada na Leitura | Interpretação | 

Representação | Comunicação projectada para o futuro, reavaliando passado e 

presente, para propor universos criativos multidisciplinares como forma de 

intervenção na sociedade, na expectativa de contribuir para reforçar o relevante lugar 

da moda como ferramenta de análise sociológica e antropológica da sociedade.   

> O enquadramento conceptual da investigação foi indubitavelmente determinado 

pela problemática da nova realidade da sociedade contemporânea, face ao clima de 

constante mudança que imprime uma acentuada matriz na viragem do século, 

determinando profundas e vertiginosas alterações no tecido social, fruto do novo 

contexto político-económico ou tecnológico, influenciando globalmente a produção 

de fenómenos e interferindo em todos os quadrantes do quotidiano.   

> A evolução dos estudos sociais e culturais, cujas recentes abordagens se enfocam  

no entendimento das profundas implicações inerentes à Era Digital – da comunicação 

e disseminação do conhecimento à emergência de novas expressões culturais e 

artísticas, inquietações, necessidades, estilos de vida, comportamentos e valores – 

constituíram o fio condutor na definição dos objectivos da investigação.  
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> Para além do reexame dos conceitos centrais dos estudos teóricos da Cultura 

Visual e da conexão com os estudos museais, procedeu-se à sistematização da 

actividade museológica no Ocidente do século 20, com particular incidência na sua 

segunda metade.  

Assim, atenta-se na problemática envolvida nas preocupações da comunidade 

académica e científica no despontar da denominada New Museum Theory, que 

debate, questiona e aponta a necessidade de revisão das políticas e práticas 

museológicas face ao novo contexto sociocultural, levando-nos a traçar um ponto de 

situação para entender os sinais para o futuro do museu . 

> A abordagem analítica do território museológico da moda e antecedentes da 

emergente disciplina de Curadoria, frequentemente designada através da expressão 

internacional de matriz anglo-saxónica como Fashion Curating, é por nós entendida 

como válido contributo para futura investigação e, tanto quanto pudemos apurar,  

inédita em termos sistemáticos.  

> Com o propósito de ensaiar formas de experimentação | investigação inovadoras 

procuramos entender a definição das fronteiras entre as responsabilidades de cada 

um dos diferentes intervenientes no processo de produção de exposições, por forma 

a cumprir um dos grandes objectivos propostos, aquele de ensaiar modelos 

experimentais de cruzamento entre as disciplinas de curadoria e design expositivo, 

perspectivadas na diluição entre fronteiras como estratégia de optimização das 

narrativas de interpretação.  
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[problemática  e objecto de 

estudo} 

> A Investigação desenvolve-se no Campo da Cultura Visual Contemporânea, nos 

Territórios da Museologia e Investigação em Moda e Design, objectivando 

estrategicamente o cruzamento interdisciplinar e a diluição de fronteiras entre áreas 

de intervenção dos ‘Objectos de Exposição’: curadoria, design espacial | expositivo, 

conservação e serviço educativo.  

> No âmbito do desenho cultural global do século 21 e encarando a curadoria como 

uma prática aberta, transversal e sem fronteiras, a investigação propôs-se cruzar um 

conjunto de dados, estabelecendo interdisciplinaridade entre contextos (memória – 

registo activo do passado, presente e futuro; investigação do consumo – moda e 

design expositivo) e através de uma plataforma laboratorial de design – 

experimentação – e com recurso a metodologias qualitativas e de carácter activo, 

explorar ideias para dar origem a Objectos Criativos, reflectores de soluções 

conceptuais e de curadoria, abordagens activas e inovadoras, prestando contributo 

criativo na comunicação de novas, abrangentes e interactivas perspectivas de 

exploração sensorial do vestuário e da moda. 

> Tendo à partida definido a pretensão de interagir com a sociedade e a comunidade 

local, a investigação visionou sempre a exploração do importante papel do vestuário 

e da moda nos comportamentos individuais e sociais definindo formatos contextuais 

e de conteúdo que descodifiquem o entendimento da sociedade contemporânea, 

projectando narrativas dramáticas, percursos e representações que clarifiquem e 

facilitem a leitura, interpretação e compreensão dos seus Códigos, Signos, 

Significados e Linguagens e assim cumprir a função educativa inerente e atribuída ao 

Museu a partir do séc. 19. 

> Outra intenção pertinente era a focalização ‘autêntica’ na herança e memória 
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colectiva, utilizando dados do passado, presente e futuro para reflectir a evolução da 

sociedade, contribuindo para reforçar a identidade cultural e enfatizar o seu 

determinante e eficaz contributo como suporte para análise e leitura da sociedade 

noutros territórios de investigação das ciências sociais e humanas (história, 

sociologia, antropologia, arqueologia, educação, psicologia, etc.), verdadeiro arquivo 

de informação visual da marca do tempo. 

> Este fenómeno criativo do consumo e desejo foi abordado em estreita interacção 

disciplinar com outras expressões criativas e media, potenciando a exploração de 

som e imagem para criar momentos de estímulo à percepção sensorial inesquecíveis 

para o visionador, alargando o espaço cognitivo ao tacto e olfacto, e integrando na 

narrativa arte e produtos culturais mais ou menos visuais, expressões artísticas como 

a fotografia, vídeo, cinema, música, design de comunicação, arquitectura, dança, 

publicidade, televisão ou street-art, para além da ‘palavra’. 

> A Investigação propôs-se inicialmente experimentar projectos de conteúdos 

expositivos (comissariado vs. design) apresentando a informação por forma a excitar 

a curiosidade e estimular o desejo de aprendizagem do resultado, facilitando a 

interpretação e leitura das mensagens inclusas, com  recurso a ambientes, objectos  

e percursos conducentes, que aliassem uma vertente lúdica de estímulo sensorial ao 

visitante.  

> Se, por questões da própria essência da investigação, a hipótese da Investigação 

envolvia uma aparente ambiguidade, já que a sua aferição esteve sempre dependente 

do resultado da Experimentação, a sua conclusão viria finalmente superar 

expectativas, tendo o longo percurso encerrado com o encontro de um novo e 

estimulante território experimental – o Museu Virtual.  
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[métodos e instrumentos de 

trabalho  } 

> Uma vez que a problemática da investigação intersecta diferentes áreas do 

conhecimento, os contornos metodológicos de enquadramento  para implementação 

e operacionalização do corpo teórico foram desenhados a partir de Metodologias de 

carácter Qualitativo, tendo sido utilizados métodos convencionais – como a Revisão 

Crítica de Literatura (002 e 003), Casos de Estudo (004), Observação directa e 

Observação não participativa (003 e 004) , Análise e Comparação (004) – a par de 

outros de outros menos ortodoxos mas reconhecidos pela comunidade académica, 

de que é exemplo a Investigação | Experimentação (004) que constitui  importante 

base de sustentação experimental.  

> O método de Experimentação é reconhecido enquanto processo de geração de 

conhecimento, tal como o definem alguns teóricos, entre os quais Ian Hacking, que 

afirma “Experiment is the creation of phenomena” 1 (1983: 229), ou a atribuição de 

“systematic production of novelty” 2, nas palavras de Pickstone (2000: 13), a partir da 

análise comparativa de experimentações científicas e do território da história. 

Segundo Bruno Latour (1999) “Experimenting can be seen as a transformative 

process – for the people as well as all the materials involved (for example the 

experimenter is transformed by the experiment into an expert)” 3 e o domínio de 

metodologias ser menos restrito, por se tratar de uma  experimentação  expositiva ao 

invés de científica (in Macdonald & Basu, 2007: 2), e portanto intervir em todo o 

percurso sentido | execução (meaning | making) . Este método assumiu um relevante 

papel. 

> Durante o processo laboratorial da investigação (004) e dada a transversalidade de 

intervenientes implicados, atentou-se na estrutura conceptual da teoria ANT 

(Linguagem Teórica das Networks de Actores), e a partir dos conceitos definidos 
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pelos seus autores de referência (Latour, Law, Hassard) desenvolveu-se um exercício 

metodológico em torno do ‘trabalho em rede’, centrado no estabelecimento de 

relações entre objectos materiais e conceitos sem previsão dos resultados a obter. 

> Na  procura de  soluções  e perspectivas de abordagem que permitiram propor 

roteiros e enquadramentos conceptuais e no exercício de teste à alternância de 

contextos e eficácia de narrativas para comunicar Moda, outras metodologias foram 

associadas, designadamente de o Sistema de Processo Criativo para Resolução de 

Problemas (CSP), definido por Osborne | Parnes e revisto por vários teóricos, de 

comprovada eficácia nas práticas experimentais da investigação, que instrumentou 

igualmente a fase laboratorial (004). 

> Em termos de Revisão Critica de Literatura, e a par de obras bibliográficas, fizemos 

recurso a outras fontes tais como informação institucional, publicações periódicas 

físicas ou digitais, webgrafia e finalmente a teses de investigação académica. 

> Muito embora se tenha consumado uma viragem relativamente ao modelo previsto 

foi garantida a fidelidade aos objectivos inicialmente propostos, passando o enfoque 

para o território museográfico virtual, explorando o seu reconhecido potencial como 

meio para a disseminação de conhecimento, de que resultou uma matriz conceptual.  
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 [pertinência  do tema} 

O processo de implementação desta investigação decorreu num espaço temporal 

particularmente complexo do contexto cultural e social da contemporaneidade, que 

determinaria  a impressão de uma maior complexidade, estímulo criativo acrescido na 

procura de novos conceitos, hipóteses e soluções. 

As práticas museográficas originadas a partir dos conceitos da “Nova Museologia” 

dos anos 80 começam a ser questionadas e alvo de debate, diagnosticando a 

premência da sua revisão teórica face à discussão esboçando-se os princípios da 

“New Museum Theory”, resultado das redes de discussão desta disciplina académica 

estabelecidas num espaço de discussão  cada vez mais vital para a comunicação 

dos humanos – o world wide web – como veloz plataforma de comunicação, 

disseminação de conhecimento e catalizador de mudanças e viragens radicais. 

Se por um lado ainda escasseia literatura bibliográfica já que se trata de um 

fenómeno relativamente recente - muito embora se tenha aberto o debate, sobretudo 

das questões mais relacionadas com o comissariado em 2001, num simpósio 

organizado pela Philadelphia Exhibition Initiative (CURATING NOW: Imaginative 

Practice/Public Responsibility) – a Investigação decorreu num registo de grande 

estímulo motivado pela procura e ‘descoberta’ de uma nova e dinâmica geração de 

académicos, promotores de dinâmicos foruns e networks de discussão online, o que 

permitiu uma aferir conhecimento e entender o processo de mudança em curso neste 

território.  

Ao mesmo tempo, a velocidade das tecnologias de comunicação obrigou a 

investigação a reconfirmar os dados recolhidos alguns meses antes, pelo facto de se 

verificarem frequentemente alterações importantes, concedendo-lhe o privilégio de 

acompanhar a mudança ou o ajuste de algumas políticas museográficas. 

Se um ano antes se constatava a quase inexistente utilização pelos museus do 

potencial da internet para a difusão de conhecimento e cultura – limitando-se ao uso 
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deste meio sobretudo como plataforma de marketing para promover exposições e 

serviços educativos ou e-commerce, por vezes incluindo pouco estimulantes virtual 

tours e fazendo recurso a tecnologias banais – no momento presente a realidade é 

outra, já que os museus parecem ter ouvido os protestos dos investigadores e 

desenhado estratégias Web específicas para interagir globalmente, criando espaço 

para curiosos projectos de comunicação. 

Efectivamente, a Era Digital está em profunda alteração, três décadas decorridas 

sobre o início desta aventura do princípio dos anos 1980, sem que houvesse 

qualquer perspectiva dos efeitos que teria sobre a sociedade. 

As implicações não-aparentes que a tecnologia digital imprimiu na sociedade, não 

eram possíveis nem passíveis de prever e o seu devastador impacte social e cultural – 

ignorado e olhado com uma indiferença sobranceira pelos teóricos das ciências 

sociais no início século – produziram resultados cuja dimensão se estendeu 

tentacularmente ao desenho de toda a estrutura social, influenciando definitivamente 

a actividade cultural, sem confronto nem busca de soluções.  

Manifestamente enraizada no nosso quotidiano, a evolução tecnológica decorreu de 

uma forma discreta, progressiva e cada vez mais, ultrapassando a relação básica que 

estabelecemos com o e-mail ou a forma como usamos a internet, mas produzindo 

alterações profundas em importantes questões, tais como a forma como agora 

utilizamos a escrita, a leitura, novos conceitos dos direitos de autoria, e obrigando a 

repensar a educação, a aprendizagem formal e informal. A fibra óptica, as câmaras 

de vigilância digital, as antenas de comunicação por satélite invadiram as nossas 

idades e a televisão por cabo os lares de centenas de milhões de indivíduos.  

Hoje, qualquer indivíduo inserido nas abrangentes franjas da estrutura social urbana,  

integrou intuitivamente  os novos códigos linguísticos no seu lifestyle, através de um 

cada mais crescente número de sistemas e meios introduzidos pela evolução da 

tecnologia digital e pelos sistemas de comunicação, agressivamente comunicado por 

agressivas campanhas de marketing. 

Seduzidos pela linguagem que comunica a mais recente plataforma informática, o 

sistema ou modelo mais revolucionário de telefone portátil, a pluralização das 

comunicações wi-fi, absorvemos displicentemente um conceito alargado e vago de 

techno-digital nos comportamentos individuais e sociais.  
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Hoje, palavras como Blackberry, Ipod ou Ipad fazem parte do léxico de milhões de 

pessoas, da mais recôndita aldeia transmontana aos centros urbanos e subúrbios de 

todas as paragens do globo, e a mera associação a inovação, lato senso, produz 

expectativa mesmo entre sectores mais desfavorecidos da estrutura social urbana, 

segmento de grandes consumidores, atentos à actualização de uma enormidade de 

produtos tecnológicos – apesar de muitas vezes não serem detentores de 

capacidade para entender a da sua  funcionalidade ou vantagens reais – ansiosos por 

deter os mais recentes equipamentos, ainda que isso implique enormes sobrecargas 

ao orçamento familiar ou recurso a planos de pagamento complexos, e 

frequentemente utilizadores de vários telefones portáteis. 

Dados estatísticos recentes indicam o uso de um número assustador de 

equipamentos individuais de comunicação via satélite, que em alguns territórios 

físicos e culturas apresenta números que praticamente triplicam aqueles de que se 

dispunha habitualmente sobre a comunicação por meios telefónicos  de comunicação 

a partir de redes fixas.  

A análise de dados demográficos da população mundial permitiu concluir que a 

movimentação migratória de populações para o Ocidente a partir do terceiro mundo – 

motivada por questões políticas ou mesmo tribais, debilidade económica ou busca de 

estabilidade num qualquer ‘paraíso’ – também influenciam estes números, dado que 

garantem a manutenção de contacto entre membros de entidades familiares 

desmembradas. Uma caricatura deste estado de coisas é, por exemplo, o facto de 

Osama Bin Laden dirigir as células terroristas da sua Al-Qaeda a partir das inóspitas 

montanhas afegãs através de telefones celulares. 

As últimas gerações, provenientes de todos os extractos sociais e culturais, manifesta  

uma apetência inata para interagir com a tecnologia, entender intuitivamente as 

vantagens de cada inovação porque  convivem desde sempre com os video-games, 

o DVD e a Internet, se divertem isoladamente com o Second Life – resultado de 

estruturas familiares pouco presentes  em termos educativos, inerência da realidade 

económica, financeira e social – para além de utilizara velocidade da linguagem de 

‘escrita inteligente’ na comunicação por SMS (indecifrável para a maioria dos 

consumidores das gerações antecedentes). ‘Tratam por tu’ as redes sociais, que 

contribuiriam para alteraram os seus juízos de valor, os comportamentos sociais no 
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quotidiano, sendo exemplo o voyeurism, o exibicionismo ou a espionagem, também 

promovida por pouco edificantes reality-shows que lhes chegam através da TV por 

cabo, tais como o Big Brother, Survivor ou  mais recentemente a Casa dos Segredos 

ou desastrosas versões de reality-television difundidas pela MTV (tipo Jersey Shore, 

Keeping Up with the Kardashians, Teenage Moms, etc.), veículos de ausência de 

valores e promotores da ignorância e futilidade. 

O cinema em três dimensões, as inovações de Televisão em HD, 3D ou a futura 

Televisão Digital fazem parte da gramática urbana. O YouTube, tanto é utilizado para 

difundir obras videográficas de qualidade como para catapultar ao topo de visitas 

diárias o acto imbecil de uma estúpida e vertiginosa corrida sobre skate, que termina 

numa perigosa e aparatosa queda ou o handicap de tartamudeia de uma cidadã 

brasileira, que provoca hordas de riso e cujo estatuto de celebridade a leva a ser 

entrevistada por um Telejornal da TV-Globo, durante o qual os apresentadores se 

contorcem de riso.  

A palavra escrita e a leitura relegam-se para segundo plano, já que a selecção de 

conteúdos digitais oferecidos ao fruidor depende de um simples clique, sem que isso 

implique grande esforço de concentração nas novas formas de aprendizagem, 

situadas à distância métrica de uma password ou do zapping por controle remoto 

entre MTV, CNN, Discovery Channel, Fashion TV, etc.  

O grande paradoxo da evolução tecnológica reside nos efeitos benéficos e nas 

contra-indicações que produz, já que apesar dos referidos e de outros malefícios, as 

Tecnologias de Comunicação e a democratização da tecnologia digital – para além 

da disseminação de cultura e informação, constituem um manifesto e extraordinário 

contributo para desenvolver expressões criativas e artísticas. Paradoxalmente o 

universo www permite, à escala global, o acesso à obra de reputados ou emergentes 

artistas ao mesmo tempo que uma câmara digital sem grande sofisticação transforma 

qualquer utilizador com um ‘olhar’ mais atento num potencial ‘fotógrafo’ e as bases 

de dados tipo Flickr, por exemplo, permitem a sua difusão sem fronteiras. 

Um PC relativamente básico aliado a uma mesa de mistura igualmente pouco 

sofisticada – para corrigir e alterar sons – faculta a criação musical ou outras 

manifestações criativas conectadas com a imagem e arte digitais, multiplicando Dj’s e 

Vj’s, que partilham o resultado da experimentação em descomplicadas redes sociais 
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como o Soundcloud ou o Myspace, permitindo aos visitantes efectuar downloads ou 

criar playlists de escuta. Um exemplo gritante é o Kuduro, expressão musical única e 

original, que cruza ritmos afro-beat com sonoridades urbanas de house music ou 

dub, nasceu nos computadores de descendentes das comunidades imigrantes 

africanas da Amadora, nos arredores de Lisboa, é hoje dançada nos clubes de todas 

as latitudes e bandas como os Buraka Som Sistema são disputados para actuar nas 

grandes metrópoles. 

O Facebook, a mais utilizada das redes sociais – a par de palco de exibicionismo e 

voyeurism individual ou colectivo e plataforma de marketing – teve muito 

recentemente um papel social determinante.  

As recentes manifestações de insatisfação e revolução dos países norte-africanos e 

do Médio Oriente foram comunicadas através deste meio, tal como os recentes 

protestos em New York. Foi também o Facebook serviu ao WikiLeaks para abalar a 

diplomacia americana, quando Julian Assange publicou séries de documentos dos 

serviços secretos interceptados (2010-2011) que desceram a cortina para revelar 

‘verdades escondidas’, corrupção e atrocidades cometidas no Afeganistão, Iraque ou 

na base de Guantanamo Bay, em desrespeito à Declaração Universal dos Direitos 

Homem consagrada em Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (Paris, 

1948). 

Face a uma geração cuja linguagem é absolutamente distinta das anteriores e 

completamente derivada da tecnologia, foi particularmente importante investigar as 

questões com ela conectadas, base da reflexão para enquadramento conceptual, 

estruturação e progresso de uma investigação que pretendeu perspectivar-se no 

futuro, levando-nos a imergir em alguns dos territórios da cultura contemporânea que 

evidenciam fenómenos de mudança global na produção cultural e no consumo, nas 

metodologias de ensino – exploratórias dos códigos e linguagens da aprendizagem 

informal optimizados pela tecnologia – complementaram a investigação, centrada na 

especificidade da actividade museológica de produção expositiva. 
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 [ contexto e motivações} 
 

 

A problemática da investigação tem sido objecto de estudo, questionamento e 

matéria de aplicação ao longo da nossa actividade académica e profissional, tendo 

sido estabelecidos cruzamentos estreitos com a disciplina de produção de conteúdos 

expositivos de moda, em repetidas ocasiões, actividade foi desenvolvida de forma 

pragmática e empírica com intervenção quer em práticas de art-direction, nas de 

curadoria ou mesmo design expositivo. Destacamos apenas três projectos, pelo 

importante contributo e motivação de estímulo para a investigação.  

 

10 ANOS DEPOIS (co-curation e art-direction) 

Exposição retrospectiva de moda portuguesa, patente em Lisboa, 2002, Antiga 

Fábrica de Cordoaria Nacional, com design expositivo dos arquitectos Margarida 

Grácio Nunes e Fernando Sanchez Salvador. Organização da Associação 

ModaLisboa. 

+ PORTUGAL (co-curation e art-direction) 

Exposição multidisciplinar realizada , em 2003, na Llotja del Mar, Plaza del Palau, 

Barcelona. O evento, organizado pela Associação ModaLisboa, servia de 

enquadramento conceptual para tradição e modernidade, cruzando técnicas 

artesanais presentes e passadas com obras de uma nova geração de designers de 

produto, moda e artes plásticas. A gramática expositiva impressa na narrativa – 

obtida pela interdisciplinaridade – seria aclamada pela critica e influenciaria várias 

iniciativas congéneres na vizinha Espanha.  
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1. 10 anos depois, Antiga Fábrica de Cordoaria Nacional, Lisboa, 2002. 
Design expositivo Arq. Margarida Grácio Nunes e Fernando Sanchez Salvador 
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2. Vista de um dos núcleos expositivos de + Portugal, Barcelona, 2003. Vestidos de Dino Alves 
com máscaras transmontanas  
 

 

 

 

A MODA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO (design expositivo, art-direction e 

ilustração). 

Exposição de chapéus exibida num dos acessos ao Parque de Estacionamento da 

Marina de Cascais, 2009. Integrava um conjunto de acções da  iniciativa do “Alto 

Comissariado para a Saúde para a Coordenação das Doenças Oncológicas” da 

Assembleia da República Portuguesa e Associação ModaLisboa, apresentando 

propostas de designers portugueses para a protecção capilar das pacientes em 
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processo de quimioterapia. Não controlando o comissariado e selecção de 

conteúdos optou-se pela austeridade de uma solução aglutinadora dos objectos por 

cromia ou forma. Foi implantada uma série de cilindros rotativos sobre os quais foram 

colocados os diferentes objectos suportados por etéreas estruturas metálicas. 

 

 

3. A Moda Portuguesa contra o cancro, Parque de Estacionamento da Marina, Cascais, 2009 

 
 

O envolvimento em iniciativas desenvolvendo actividade enquanto “mood-design” 

para um alargado leque de eventos lúdicos, o fascínio pelos sets teatrais das vitrinas 

dos department stores de cidades cosmopolitas como o Harvey Nichols ou Selfridges 

londrinos, os americanos Macy’s, Barney’s NY ou Bergdorf & Goodman, as 

frequentes visitas a exposições da especialidade e finalmente os projectos 

desenvolvidos no âmbito das cadeiras curriculares do curso de doutoramento e 

sobretudo a frequência das disciplinas opcionais de Design Expositivo e Tecnologias 

Implicadas (ministério da arquitecta Margarida Grácio Nunes) consolidaram o 

interesse pela disciplina académica. 
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{Estrutura e organização da 

dissertação] 

001 introdução  

 

 002 portraying society (reflexo da sociedade) 
 

museu em movimento 

 o museu do séc. 20 em transformação 

 cultura visual | museu 

 interpretação 

 um ponto de situação 

 o museu popup 

 
new museum theory  

 novos territórios | novas interrogações 

 o museu virtual 

 o participatory museum 

 o museu projecto 

 o museum on the road 

 New Museum Theory (conjugar o museu no tempo futuro) 

 a exposição em contexto museal 

 os intervenientes na produção de exposições 
 o curador: evolução, novas discussões e debates curadorais 
 framing 

 curadoria | público 

 curadoria de imaterialidade | networks 

 o design expositivo: narrativas, técnicas e media 

 os suportes expositivos (displays) 

 a iluminação 

 comunicação, cor, grafismo 

 a comunicação cultural no século 21  
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004  new museum theory & fashion 

 olhar | ver | comunicar moda (2000-2010) 

 politicas e práticas museológicas referenciais 

 FIT 

 MoMu 

 MET 

 Museu del Traje 

 Museu Têxtil i d’indumentaria 

 Design Museum 

 V & A 

 avaliação da análise comparativa 

 investigação | experimentação: um percurso visual 

 laboratório: conceptualização e ensaio do modelo 

 investigação | experimentação 

 antecedentes: território museal  e metodologia 
 pré-design 

 immaterial work 

 ensaio do modelo 

 conceito 

 interface | layout 

 simulação de conteúdo expositivo online 

003 
portraying society through clothes (reflexo da sociedade através da 
roupa) 

 
contexto sociocultural – 1940s|1970s 

 conflito, guerra fria e space age 

 cultura pop e contestação 
 entretenimento 

 arte, arquitectura e design 

 tecnologia 

 moda 

 
expor moda no ocidente  

 Le Théâtre de La Mode 

 antecedentes de mudança 
 victoria & albert museum 

MET 
 

moda no museu, hoje 

 fashion curating 
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Na perspectiva de agilizar o entendimento da dissertação, optamos por desenhar um 

sistema organizativo particular, caracterizado por ligeiras alterações às regras 

convencionadas, tendo em vista  a optimização da sua eficácia. 

>  No sentido de procurar introduzir a problemática, cada capítulo da dissertação é 

precedido por um breve preâmbulo e encerrado por uma breve nota conclusiva. 

>  Identificadas e citadas na língua original, cada uma das referências foi destacada 

de forma legível, encontrando correspondente tradução na Lista de Traduções Livres, 

organizada por capítulo e que procede a dissertação. 

> A Lista da Bibliografia operativa, ao invés de apensa a cada um dos capítulos de 

dissertação, foi transferida para o seu final, uma vez que vários dos autores são 

simultaneamente citados em diferentes capítulos  servindo como orientação teórica.  

> Uma Lista de obras Bibliográficas Complementares é incluída na listagem final. Na 

mesma listagem são inclusas outras fontes de informação, tais como publicações 

periódicas, informação institucional e webgrafia. 

> Foram introduzidas algumas Notas de Rodapé para clarificação de dados, factos, 

ou especificidades de vária ordem. 

> A utilização de algumas expressões em línguas estrangeiras é feita não por 

005  Conclusões e reflexões finais 

 pertinência no campo da investigação | validade social | relevância cultural do objecto 

museográfico e contributo para investigação futura 

 autenticidade: identidade, inovação, relação com outros modelos 

 o futuro da investigação: viabilidade de implementação real e networks 
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preciosismo ou snobismo mas exclusivamente porque parte delas foi globalmente 

adoptada pela sua conexão com o universo digital.  

> Outras não foram deliberadamente traduzidas pelo facto de que a tradução literal é 

pouco exacta e tende a alterar o seu sentido.  

> Assinalam-se ainda alguns casos em que as expressões semânticas relativas a 

conceitos ou estudos são igualmente emergentes e portanto rapidamente adoptadas 

pelo léxico gramatical das áreas disciplinares. 

 



 
002 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

introdução 

No Segundo Capítulo da dissertação tratamos a problemática do museu e sua 

evolução entre a segunda metade do séc. 20 e o novo milénio, acompanhando  o 

surgimento de novos  territórios museais, abordando igualmente o contexto da 

exposição em contexto museal.
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‖ portraying society] 
                      [reflexo da sociedade] 

 
 
 

[museu em movimento|| 
o museu do séc. 20 em transformação 

A investigação considera premente uma referência prévia e sumária à evolução do 

“museu” no pós-guerra, período em que se verificou a proliferação – em quantidade e 

diversidade – e à escala global de instituições museográficas bem como ao seu 

progressivo distanciamento do modelo de “Museu Templo” – espaço de 

contemplação de / para as elites – cujo desenho datava de finais do ottocento, muito 

centrado na “conservação” da memória, por forma a contextualizar o 

desenvolvimento da sua dissertação.  

A primeira forma de museu foi, efectivamente, o “Gabinete de Curiosidades” 

renascentista, que albergava colecções de objectos exóticos de aristocratas e ricos 

mercadores, papel que se alterou ao longo do tempo numa lenta sucessão até ao 

modelo modernista e finalmente pós-modernista, que parece ter encontrado novos e 

revisitados formatos.  

No pós-guerra, a par de novos e dinâmicos museus de arte moderna e 

contemporânea como o MoMa, o Guggenheim Museum de Frank Lloyd Wright 

(1959), outros museus de mais baixo orçamento foram sendo disseminados 

geograficamente à escala global, aproximando-se mais do quotidiano e dando lugar a 

novos territórios museais focalizados na identidade cultural ou étnica, na 

especialidade disciplinar, culminando numa disparidade territorial conceptual que 
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abarca desde os “Museus-Catedral” (caracterizados por projectos arquitectónicos de 

vanguarda, como o Guggenheim NY ou a Bienal de Arte de São Paulo pelos 

arquitectos Óscar Niemeyer e Hélio Uchôa), “Museus-Sucursal” (Guggenheim Bilbao, 

de Frank Ghery), “Museus de Empresa” (e.g., Vitra Museum), Fundações | Colecções 

privadas, museus de história local, museus evocativos de acontecimentos (e.g., 

Museu do Holocausto), “Museus das minorias” (e.g., The Studio Museum in Harlem), 

folclore, música, os “Museus monográficos” (e.g., Andy Warhol Museum, Pittsburgh) 

e finalmente nos “Museus Virtuais”, redefinindo, validando e reinventando o papel do 

Museu enquanto guardião da “memória” colectiva. 

 

 
4. Bienal de São Paulo, Arq. Oscar Niemeyer e Hélio Uchôa, São Paulo, 1957 
 
 

A construção do Centre Pompidou – impulsionada pelo lendário André Malraux 

enquanto Ministro da Cultura do governo de Gaulle, inaugurado por Giscard d’Estaign 

em 1977 – constitui o grande marco de viragem, não só pelo rasgador projecto 

arquitectónico de Renzo Piano e pela dupla Su e Richard Rogers como também pelo 

vanguardismo conceptual do seu primeiro director, Pontus Huelte, sendo 

considerado por alguns teóricos como um dos principais contributos para o início do 

pós-guerra para a modernidade na arte e arquitectura. Um dos membros do júri que 

atribuiu o British Architect Pritzker Prize à dupla Rogers (2007) afirmaria que o 

Pompidou “[…] revolutionized museums, transforming what had once been elite 
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monuments into popular places of social and cultural exchange, woven into the heart 

of the city” 1 (NY Times, 2007). 

 
5. Centre Georges Pompidou, Arq. Renzo Piano & Su e Richard Rogers, Paris, 1977 

 
 
Nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, o museu de arte serviria como cenário para 

protagonizar o que se viria a designar como “guerras culturais”, conflito aberto entre o 

velho museu e os novos conceitos, e um pouco por toda a Europa mas sobretudo no 

Reino Unido essa contaminação seria geradora de interrogações teóricas, levando ao 

debate de considerações estéticas e filosóficas com particular incidência na Crítica da 

Representação – questionando “de que forma e por quem” era atribuída validação 

artística e significado. 

A propósito da expansão do The Museum of Modern Art em 1964, as críticas 

apontavam para a invocação do imaginário religioso, de que é exemplo a reacção de 

Tom Wolfe: “It will reopen firmly established as a spiritual center, a sanctuary for what 

has become quite literally the new religion, the new Unitarianism, for intellectuals and 

socialites: Culture, and more particularly Art, with Picasso the great living saint and 

Matisse and Cézanne in the hagiology” 2  (Newhouse, 2006: 148). 
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6. Museo Guggenheim Bilbao, Arq. Frank Gehry, Bilbao,1997  

 
 

Outro exemplo claro vem da parte de Jean Clair: “Just as an Empire, continuously 

expanding its border, ends up forgetting its center, and the center ends up no longer 

knowing its limits, so too the Museum, extending its collections to include the most 

eccentric areas of human creativity, ends up forgetting, if not betraying, that for which 

it was created” 3  (Newhouse, 2006: 138). 

Da discussão e da revisão de territórios de investigação conectados com as ciências 

sociais e culturais nasceria um conceito novo, sistematizado por Peter Vergo na sua 

obra de 1982 “New Museology”, que definiria as linhas mestras da Nova Museologia 

segundo um léxico gramatical completamente redesenhado e que transformaria o 

novo “espaço de pertença” em função do visitante, abrindo-se às novas expressões 

culturais e artísticas, aproximando-se da comunidade e acompanhando o “Zeitgeist” 

e definindo modelos de Representação focalizados na criação de Sistemas de 

Significado a partir da contextualização dos objectos que passaram a promover um 

diálogo activo entre o indivíduo e as realidades culturais, optimizando a sua 

interpretação através de uma linguagem aberta, dinâmica, democrática e 

participativa. 

Robert Storr, Senior Curator do MOMA, NY, servir-se-ia em 2001 de uma frase 

retirada de um texto de Larry Rivers e Frank O’Hara datado de 1961: “Expressionism 
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moved to the suburbs” 4 (Marincola, 2001: 3) para ironizar a entrada da Pop Art nos 

museus através da obra de Rivers, um dos percursores deste movimento. “It was the 

moment, in other words, when avant-garde met the general public on common 

ground in a way that had never happened before” 5  (Marincola, 2001: 3). 

A actividade específica do museu alterou-se profundamente e a anterior gramática 

estruturada em torno de “recolha, conservação, exposição de património” deixou de 

constituir mera fonte de informação ou ferramenta de educação constituindo-se os 

museus como “espaços e meios de informação ao serviço da comunidade com que 

interagem, os processos e produtos culturais”, desenvolvendo a capacidade crítica e 

cognitiva do indivíduo e fortalecendo a identidade cultural e auto-estima colectiva 

oferecendo exposições objectivadas no estímulo da percepção sensorial dos 

visitantes segundo narrativas descodificadoras e potenciadoras da sua interpretação 

e compreensão. 

Por outro lado, passaram a procurar criar-se momentos únicos de interacção com o 

visitante – o novo protagonista da actividade museográfica – utilizando todos os 

meios e recursos tecnológicos em aberta concorrência com a poderosa indústria do 

entretenimento (esta última tendo à sua disposição orçamentos milionários, para além 

de sofisticados meios digitais, efeitos especiais, e pesadas estruturas de 

Comunicação) na captação de novos públicos. 

Também a função educativa atribuída ao museu nos finais do séc. 19 se alterou, 

aproximando-a de uma função lúdica em vez de contemplativa, o que reflectiu 

garantias de maior eficácia na aprendizagem. 

A responsabilidade da função educativa junto da comunidade não pode nem deve 

ser exclusivamente reservada às Instituições Educacionais – muito embora importe 

concentrar maior investimento estratégico em torno das questões da Estética.  

Citamos, portanto Eilean Hooper-Greenhill (2007: 7), cujo discurso é 

extraordinariamente claro em relação à co-responsabilidade pedagógica do museu, 

informalmente extensiva a outros sectores da sociedade civil, “Pedagogic content 

refers to what is said, or he subject-matter of teaching; in the museums this means 

the statements made by the museum with its collections, the subject-matter of the 

permanent displays or temporary exhibitions. Pedagogic style refers to the way in 
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which something is said, or teaching method; in museums this refers to the style of 

communication in displays, which includes the way the objects are used or placed, 

the way the text is written, the provision within the exhibition for various forms of 

sensory engagement (including visual, tactile, auditory senses), the use of light and 

color, the use of the space an so on. There is of course a relationship between 

content and style, as the mode, or style, of communication itself communicates ideas 

about expected responses, or about appropriate behavior. This ‘hidden curriculum’ 

embodies attitudes, perceptions and values, which although they are not explicitly 

stated seem to be recognized by visitors” 6 (Hooper-Greenhill, 2006: 5). 

O novo statement do museu é bem patente nas citações de vários especialistas, 

curadores e teóricos que sublinham: “Museums are no longer places to preserve 

works that have lost their social, religious, and public functions, but places where 

artists meet the public and the public becomes creative” 7, afirmou o célebre primeiro 

director do Centre Georges Pompidou, Pontus Hulten (Newhouse, 1998: 193) 

O reputado arquitecto Philip Johnson afirmou: “Museums satisfy... a deep natural 

want... as deep and as natural as sex or sleeping” 8  (Newhouse, 1998: 14).  

As alterações políticas da era Carter/Thatcher e as restrições impressas no tecido 

cultural – traduzidas numa pesada redução do financiamento público aos museus – 

determinaram o encontro de estratégias mecenáticas e de marketing visando a 

obtenção de income financeiro para garantir a sustentabilidade das suas pesadas 

estruturas de funcionamento, custos com montagens expositivas, conservação das 

colecções ou novas  aquisições. Uma nova dinâmica encontrou soluções em forma 

de sponsorship, trusts, contribuição monetária através da criação de “clubes de 

amigos do museu”, doações, etc., a par de inovações tais como gift-shops, e-shops, 

cafetarias, publicações em parceria editorial, etc.. 

A captação de novos públicos, cuja estatística evidencia um acentuado crescimento 

passou a exigir das Instituições museais uma postura criativa mais veloz, 

exclusivamente assente na Comunidade, sobre a qual concentra uma rigorosa 

atenção que possa permitir percepcionar as mais subtis alterações de valores, 

lifestyle, necessidades ou preocupações numa lógica próxima do “forecasting”, 

procurando facultar respostas rápidas, criativas, democráticas e impactantes, com 

recurso a meios tecnológicos, reinventando formatos, metodologias, contextos e 
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conteúdos. 

Outras vozes reclamaram a premência de alterar profundamente os museus para se 

situarem mais próximos da indústria do entretenimento. Em 1990 um artigo do 

Museum News desafiava a forma como os decisores dos museus tomavam decisões 

em relação a audiências e exposições, servindo-se da Disneyland como exemplo: 

“Theme parks... Propose a new vision for education and exhibition, one based not in a 

literal or historical vision but on archetypes and community consensus history. They 

speak a new language: multisensory, entertainment-based, three-dimensional, 

symbolic” 9 (Newhouse, 2006: 191). 

Os museus privados, por seu lado, pela intimidade e calma que oferecem, têm 

conhecido um desenvolvimento crescente “Unlike the eclecticism of their historical 

predecessors, recent updates of the ‘Cabinet of Curiosities’ tend to limit the nature of 

their displays; this focus with the contemplative atmosphere in which the collection is 

seen often comes close to being ‘Sacred Space’” 10 (Newhouse, 2006: 279). 

 

❘cultura visual | museu ] 
 
A incidência da investigação no campo da Cultura Visual – ponto de encontro entre 

arte e sociologia – conduziu ao reexame do conceito teórico que a suporta e 

enquadra para mergulhar na problemática da linguagem no museu, conectando-os 

com os desafios do séc. 21. Em parêntese referira-se que,  como é óbvio, a 

museografia do início do milénio reflecte ainda os pressupostos consolidados no 

século antecedente pelo que as novas inquietações e interrogações da chamada 

New Museum Theory são bastante recentes. 

Enquanto disciplina académica a Cultura Visual é um campo de investigação que 

intersecta estudos culturais, história da arte, teoria da crítica, filosofia e outros 

territórios sob a umbrella das ciências sociais como a história, antropologia, 

sociologia, arqueologia, linguística, ciências políticas, economia, etc., pontes esses 
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com enfoque nos itens da cultura relacionados com imagens visuais. 

“Anyone who briefly considers this in greater depth will discover that people talk about 

visual culture in three ways. First of all in a restrictive sense. Visual Culture then refers 

to the way in which a specific group treats images: how they are produced and used, 

and how that is consistent with other characteristics of that group. You can talk about 

a Roman Catholic visual culture, the visual culture of Japanese teenagers or the visual 

cultural in the American Press. Secondly people talk about visual culture to make a 

distinction with verbal culture” 11 (Gierstberg & Oosterbaan, 2002: 13) e finalmente 

temos o entendimento dos estudos de cultura visual. 

O território de investigação é extraordinariamente abrangente e up-to-date porque 

tem permitido aos teóricos o estabelecimento de pontes entre a cultura 

contemporânea e campos tão díspares como a psicanálise ou qualquer outro meio 

que detenha uma importante componente visual como o cinema e a televisão, a 

publicidade ou a banda desenhada, os videojogos ou a internet e electrónica, e 

finalmente com disciplinas científicas tais como a neurologia ou a cognição, já que 

investigam comportamentos desviantes a partir de imagens do cérebro captadas por 

via de alta tecnologia digital.  

Numa entrevista, em 2002, ao Journal of Visual Culture o reconhecido académico 

Martin Jay – um dos grandes mentores deste campo – explicou a crescente 

progressão dos links entre visual e tecnologia: “Insofar as we live in a culture whose 

technological advances abet the production and dissemination of such images at a 

hitherto unimagined level, it is necessary to focus on how they work and what they do, 

rather than move past them too quickly to the ideas they represent or the reality they 

purport to depict. In so doing, we necessarily have to ask questions about… 

technological mediations and extensions of visual experience” 12 (2002: 88). 

[“Today culture means not only artwork (elitist or 

popular) but and above all the dynamics in social 

change: work, eat, sleep” 13‖(Simpson, 2004: 76) 
 
 
A Cultura Visual enquanto conceito recusa qualquer espécie de fronteira entre artes 
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ortodoxamente designadas enquanto maiores ou menores, privilegiando os novos 

“produtos culturais” e expressões criativas da contemporânea cultura urbana, que 

mais claramente reflectem os novos desenhos sociais e culturais, as mais 

heterogéneas e inovadoras expressões criativas e artísticas. 

“Certain kinds of art, like classical music and old masters paintings, achieve 100% 

buy-in; everyone agrees that this is art. Others kinds of creative endeavors – like 

cinema, photography and jazz – were formerly not regarded as art, but increasingly 

over the past 30 or so years have been accepted as art, so that you have a 

photography department at the Museum of Modern Art, jazz is regarded as a great 

American art form, etcetera. I would say that fashion is in one of these categories 

which is in the process of being reevaluated as art, but the process is still very much 

contested” 14, na palavra da teórica Valerie Steele (Mida, 2011). 

“Museums, which are centers for conservation, study and reflection on heritage and 

culture, can no longer stand aloof from the major issues of our time. The museological 

heritage is both an actor and an instrument of dialogue between nations and of a 

common international vision aimed at cultural development. The latter may vary 

considerably in nature and form, depending on the historical and cultural context” 15  

(Hudson p/ UNESCO, 1977, in Message 2006: 138).  

Este território de investigação da sociedade é resultante dos produtos culturais como 

moda, design, urbanismo, cosmética, gastronomia, street-art, televisão, música e 

publicidade entre outras disciplinas amplificaram uma inflação estética, multiplicada 

globalmente pelas Tecnologias de Produção e Transmissão – fotografia, digital, 

cinema, televisão e Internet – resultantes dos avanços tecnológicos e democráticos 

da “Era Digital” e da sua veloz disseminação através das Tecnologias da Informação. 

Cultura, hoje, envolve um conjunto de práticas “de significado”, através das quais é 

possível estudar a sociedade a partir dos objectos, nas quais o museu está 

profundamente envolvido. A conceituada teórica Eilean Hooper-Greenhill (2006: 13) 

afirma mesmo que “[…] museums are deeply involved in constructing knowledge in 

this way trough those objects, peoples, narratives, and histories that they bring to 

visibility or keep hidden” 16, o que reforça o conceito de que a prática cultural que 

envolve a actividade museológica se relaciona intimamente com a cultura visual. 
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Outro dos grandes teóricos da Cultura Visual, Nicholas Mirzoeff resume a sua visão 

deste campo de investigação na afirmação: “Visual Culture is concerned with visual 

events in which information, meaning or pleasure is sought by the consumer in an 

interface with visual technology. By visual technology, I mean any form of apparatus 

designed either to be looked at or to enhance natural vision, from oil painting to 

television and the Internet” 17 (Mirzoeff, 1999: 3). 

 

 
7. Cartão de comunicação hospitalar 

 
 

Se o conceito lato senso de Cultura se consolidou durante o séc. 18, a perspectiva é 

ainda mais radical quando Williams afirma, “Whereas ‘culture’ as an idea can be 

traced back to the late Middle Ages” 18  (Williams, 1976: 76-82), a óptica conceptual 

deste território relativamente novo recusa o estabelecimento de quaisquer fronteiras 

entre artes maiores e menores, conferindo aos ‘produtos culturais’ maior 

protagonismo na leitura do reflexo dos novos desenhos sociais e culturais da 

realidade urbana actual. 

Uma vez se volta a citar a prestigiada teórica Eilean Hooper-Greenhill, figura de 

referência  da Investigação académica, que argumenta “‘Visual culture’ can be seen 

as an encounter between sociology and fine art, or the application of theories from 

social and cultural studies to those artifacts and practices that would conventionally 

be included within art history, such as painting, sculpture and architecture. Visual 
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culture, however, also broadens its focus to include other visual media, such as 

advertisements, family photographs, television and film, which are conventionally 

encompassed by media studies. The concept of “visual culture” allows the 

examination of all those signifying practices, representations and mediations that 

pertain to looking and seeing, and it allows an analysis that is not shaped in advance 

by the values of high culture. “Visual Culture as a concept and methodology refuses to 

accept the distinction between high and mass culture. This is useful in the 

problematization of culture, pedagogy and knowledge” 19 (Hooper-Greenhill, 2006: 

14). 

É importante partir da ênfase que os estudos culturais conferem à importância que a 

produção de signi f icado representa para o entendimento da cultura. “Culture is 

the production and reproduction of sense, meaning and consciousness” 20 (O’Sullivan 

et al, 1994: 68-69) resume o enquadramento dos modernos conceitos de cultura. 

Outros teóricos manifestam-se concordantes expressando-se de diferentes formas. 

Hall, por exemplo, afirma o seguinte: “In recent years, the “cultural turn” in the human 

sciences, and specially in cultural studies, sociology of culture and learning theory, has 

emphasized the importance of the making of meanings in the understanding of 

culture. Culture is not a set of things, but is made up of processes, set of practices. 

Culture is concerned with the exchange of meanings” 21 (Hall, 1972: 2). 

O foco principal deste conceito de cultura é a relação entre o que se vê e quem vê, 

dando prioridade ao visionador, levantando questões teóricas sobre as práticas 

sociais de olhar e ver, relacionadas com processos de aprendizagem e 

conhecimento, analisando a visão como prática social e não como um dos sentidos, 

ao mesmo tempo que desenvolve uma teoria social da visão que se baseia em 

questões como, e parafraseando Burnett, o que é tornado visível, quem vê o quê e 

da forma como ver, saber e poder estão interligadas. Ela examina o acto de ver como 

produto das tensões entre imagens ou objectos exteriores e os processos internos 

do pensamento (1995: 41), sem pretender separar a visão dos restantes sentidos. 

Os museus contemporâneos contribuíram definitivamente para revitalizar as ideias de 

nação e património – nacional, regional e global – reconstruindo signos do passado e 

iniciando a descolonização museal, que resultaria (sob os auspícios da UNESCO) na 

devolução aos países de origem de uma parte considerável de importantes peças do 
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seu património nacional e cultural, apropriadas pelas potências imperialistas entre os 

finais do século 19 e o início do séc. 20 ao mesmo tempo que se ensaiavam novas 

perspectivas de representação para objectos de sociedades transcontinentais – que 

dariam origem, por exemplo, em 1987 à Maison du Monde Arabe, um projecto high-

tech de Jean Nouvel, implementado pelo renovador Ministro da Cultura Jack Lang 

que durante o governo Mitterrand impulsionou a actividade cultural, a moda, música e 

design criando eventos democráticos como a Nuit de La Musique, legislação para 

redução de impostos sobre livros no estímulo para a leitura, e tendo mesmo 

desenvolvido um programa para redesenhar o passado colonial francês que incluiria 

esta e outras unidades museais ou centros culturais que se tornariam icónicos, como 

o Palais de Tokyo, bem como um mega projecto público, com objectivos distintos, 

que seria abandonado posteriormente retomado sob a entusiástica  égide do 

presidente Chirac, inaugurando em 2006 como Musée du quai Branly, para albergar 

as colecções do entretanto extinto Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie e 

as do departamento etnográfico do Musée de l'Homme (com um rasgador projecto 

arquitectónico também assinado por Jean Nouvel, Pritzker Prize for Architecture, 

2008 ). 

Curiosamente esta entidade tem vindo a ser alvo de críticas pelo facto praticar uma 

política expositiva desconexa das correntes pós-colonialistas, privilegiando 

representações assentes em estímulos visuais teatrais, e menosprezando a 

contextualização e explicação dos conteúdos, envolvido num escandaloso processo 

de descrédito motivado pelo desprezo relativamente às representações pós-coloniais 

iniciadas no Ocidente desde os anos 1970 e que alterariam as práticas comissariais, 

assim por ignorar as recomendações da UNESCO em termos de ‘herança’ e 

contexto.  

Num artigo publicado no Australian Market Report (2007: 32-34), o jornalista Jeremy 

Ecles cita uma intervenção da co-fundadora do Sidney Museum of Contemporary Art, 

Bernice Murphy, actualmente National Director of Museums Australia e presidente do 

Ethics Committee of the International Museums, que teria afirmado durante um 

simpósio sobre “Australian Arts in an International Context” considerar o Musée du 

quai Branly como praticante de ‘museologia regressiva’, expondo arte aborígene num 

sinistro ambiente vegetalista para simular uma mise en scène exótica de péssimo 
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gosto, sem qualquer respeito pela contextualização dos objectos. 

 

 
8. Maison du Monde Arabe, Arq. Jean Nouvel, Paris, 1987  

 
 
A construção de significados nos museus é agora baseada em interpretações 

visuais, que se diferenciam de acordo com os discursos sociais  onde têm lugar. É 

consensual que cenários, tecnologia e todos os códigos de design influenciam a 

construção de significado, reforçando as conexões entre olhar, conhecimento | 

poder, fazendo com que os mesmos objectos sejam diferentes em função dos 

contextos expositivos e assumam outro significado. 
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⌠“The idea that objects are no neutral, but complex and 

subject to changing meaning, should compel museums to 

adjust their activities” 22⎰ (Vergo, 2006: 19) 

 
 
A prática cultural que envolve a interpretação baseia-se em metodologias de 

enquadramento conceptual, através das quais  são produzidas novas leituras,  

criando significado através da produção de narrativas dramáticas que relacionam o 

passado e o futuro face às necessidades do presente. 

“Framing not only set boundaries; they provide an ideological based narrative context 

that colors our understanding of what’s included. In fact, rather than isolating a work 

from the wider world, framing links the two” 23 (Marstine, 2006: 4). 

A Exposição significa um momento de representação a partir de objectos, da sua 

materialidade conectada à memória, fragmentos históricos a contextos ou conceitos 

para comunicar mensagens, informação e experiências e a sua prática, nas palavras 

de Sharon McDonald e Paul Basu “Exhibition, too, is a site for the generation rather 

than reproduction of knowledge and experience” 24  (McDonald & Basu, 2007: p.2). 

O processo interpretativo dirige-se à aprendizagem informal e é construído através de 

um Plano de Interpretação, que desenha a forma mais eficaz de comunicar, utilizando 

metodologias expositivas diversas no cruzamento das questões que envolvem 

recursos, meios e expectativas do visitante. 

O Plano de Interpretação que suporta qualquer conteúdo expositivo desenvolve,  

organiza e analisa as mensagens que pretende comunicar, na expectativa de as 

avaliar na agilização da sua leitura. 

“Heritage interpretation is a communication process, designed to reveal meanings & 

relationships of our cultural and natural heritage, through involvement with objects, 

artifacts, landscapes and sites” 25 (Thorsten, 2003: A-2), afirma peremptoriamente 

Freeman Tilden, pioneiro da Teoria da Interpretação, cujos princípios fundamentais de 

orientação para a interpretação definiu na obra Interpreting our Heritage, publicada 

em 1957, segundo os conceitos seguintes: 
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| interpretação ] 

❶ “Any interpretation that does not somehow relate what is being displayed or 

described to something within the personality or experience of the visitor will be sterile.  

❷ Information, as such, is not interpretation. Interpretation is revelation based 

upon information. But they are entirely different things. However, all interpretation 
includes information.  

❸ Interpretation is an art, which combines many arts, whether the materials 

presented are scientific, historical or architectural. Any art is in some degree 
teachable.  

❹ The chief aim of interpretation is not instruction, but provocation.  

❺ Interpretation should aim to present a whole rather than a part, and must 

address itself to the whole man rather than any phase.  

❻ Interpretation addressed to children (say, up to the age of twelve) should not 

be a dilution of the presentation to adults, but should follow a fundamentally different 
approach. To be at its best it will require a separate program” 26  

(Thorsten, 2003: A-2)‖ 
 
 
Apenas em 2000 a American National Association for Interpretation acrescentaria aos 

fundamentos de Tilden a frase-chave, “Interpretation is a communication process that 

forges emotional and intellectual connections between the interests of the audience, 

and the inherent meanings in the resource” 27 (http://www.interpnet.com). 
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9. United States Holocaust Memorial Museum, Washington 

 
 

A generalidade dos diálogos expositivos faz uso essencialmente de duas técnicas de 

interpretação: metonímia ou em alternativa uma técnica com epicentro centrada na 

utilização de objectos autênticos para obter a narrativa histórica, sendo que ambas se 

justapõem ocasionalmente. 

A técnica metonímica, tal como a figura retórica que a denomina, aproveita as 

conexões de sentido para substituir o nome pelo significado, a causa pelo efeito, tal 

como usado no United States Holocaust Memorial Museum, em Washington, por 

exemplo, em que foi usada uma pilha de sapatos usados contra uma fria parede de 

cimento para proporcionar uma emotiva experiência aos visitantes, que os relacionam 
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imediatamente com as vítimas e os lêem como vestígios individuais das vítimas.  

 

 
10. United States Holocaust Memorial Museum, Washington 
 
 

A sua oponente utiliza objectos e artefactos autênticos, não só para conferir 

legitimidade e autenticidade, mas também enquanto contributo para a própria 

construção da narrativa. 

 

 



 42 

{um ponto de situação⦐ 

 

“The museum has a mandate to reflect all sections of society and body art is part 

of street-culture” 28, afirmou Rodney Wilson, director do neo-zelandês Auckland 

Museum, defendendo uma exposição que incluía fotos de corpos nus decorados 

com body-painting e piercings genitais. 

Esta aproximação do museu à sociedade tem sido o leitmotiv dos museus, dando 

início a um processo de viragem manifestamente necessário e premente. 

“In the later part of the twentieth century, museums have become multi-faceted, multi-

purposed, and multi-dimensional organizations. The era of the user-friendly resource 

is in full stride; The Information Age is upon us, Museums have had to adapt to this 

consumer-oriented world to compete with other, the so called “leisure-time” activities. 

Whether one agrees that leisure is a correct classification for former “temples of 

learning” is a matter of opinion. Regardless of one’s viewpoint, museums do exist as 

optional elements in the majority of population’s daily lifestyles. As an option museums 

must prove themselves worthy of the visitor’s attention and time” 29 (Dean, 2005: 1). 

O Museu contemporâneo, independentemente do seu contexto local ou 

especialidade, comunga a novidade como objectivo central da sua organização 

conceptual. Kylie Message argumenta, “Individually they are characterized by a 

collection of impressive visual components, representational strategies, and modes of 

enunciation. Acutely aware of the persuasive function of language, they attain a kind of 

newness based on the language that they use, the ways that their discourses are 

framed and reproduced, and the approach that they take to the re-presentation of the 

experiences they offer” 30 (2006: 17). E vai mais longe quando reforça o papel da 

linguagem na frase “I argue that language provides a feedback mechanism that 

integrates the museum as a public space with the politics, culture and other aspects 

of everyday life around it. As a key component contributing to the accumulation of 

cultural capital, language also contributes to the production of the much-desired effect 

of newness” 31 (Message, 2006: 17). 
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Os museus contemporâneos são muito mais do que locais destinados à preservação 

e exposição de colecções e obras de arte, constituindo um meio para comunicar, 

com um papel fulcral no processo de produção cultural.  

Os processos da actividade museográfica contemporânea, consonantes com a 

mudança social, alargaram o seu campo de investigação (em termos teóricos e 

metodológicos) perspectivando: 

> a soberania do visitante – enquanto membro da comunidade – como sujeito 

central do processo interpretativo, procurando expandir 

heterogeneamente as audiências e facultando abordagens acessíveis, 

diversificadas e interactivas; 

> a concorrência da indústria de entretenimento; 

> a inflação da imagem, consequência do desenvolvimento das tecnologias 

de transmissão, como resume a afirmação “Visual Culture is of course 

related to the greater quantity of images. The growing application of 

electronic tools for the production of images as well as the increasing digital 

reproduction, processing and distribution or publication of images is other 

factors that seem to play a role” 32 (Gierstberg & Oosterbaan, 2002:12); 

> o desenvolvimento de uma nova linguagem e gramática expositiva, da 

forma como os objectos podem assumir valores e significados diferentes 

em função da sua contextualização; 

> a forma como é entendida a materialidade / imaterialidade dos objectos e 

da exposição em si própria, enquanto forma de os relacionar e 

contextualizar; a distinção de diferentes registos visuais ou multi-sensoriais; 

E finalmente, 

> a exploração da forma como estes novos factores interagem com os velhos 

conceitos como herança, autenticidade, narrativa e memória, a 

necessidade de proporcionar novas, interdisciplinares e excitantes 

experiências sensoriais mas sobretudo de encontrar inovadoras e 

interactivas fórmulas de desafio e provocação na comunicação de 

conteúdos. 
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ǁ new museum theory} 
 

novos territórios | novas interrogações 

Nas últimas três décadas os museus têm vindo a explorar uma série de métodos e 

conteúdos procurando enquadrar-se no desenvolvimento da tecnologia digital e da 

era interactiva. Na palavra de Chris Bruce “A New generation of museum 

professionals has attempted to reinvent the museum, to bring it to the twenty-first 

century as a place that can compete with other recreational venues for leisure time, a 

place more identified with providing opportunities for celebration than for 

contemplation. The thrust of today’s museum is to attain ‘attraction status’, to be a 

‘destination’, and to appeal to a mass audience […] To achieve this the direction of 

exhibition and education programs inevitably shies away from universal ideals and 

moves toward the familiar and commonplace. In the battle between high and low 

culture, low seems to have the upper hand. Examples abound, from the motorcycle 

exhibition that toured three Guggenheim Museum venues between 2000 and 2002 to 

The Metropolitan Museum of Art’s showing of Jackie O’s clothing in 2001” 33  

(Marstine, 2006: 130). 

Podemos afirmar com eloquência que os debates em torno do museu – na óptica da 

curadoria – tiveram início em 2001 num Simpósio organizado pela Philadelphia 

Exhibitions Initiative, denominado como “Curating Now: Imaginative Practice/Public 

Responsibility”, que editaria as respectivas actas num relatório que intitulou como 

“Proceedings from a symposium addressing the state of current curatorial practice” e 

que reflecte com clareza as debilidades e preocupações do sector. No prefácio e 

referindo-se a iniciativas precedentes da mesma organização o director dos 

programas culturais do The Pew Charitable Trusts, Marian A. Godfrey afirma: 

“Curating Now […] has set a standard of critical dialogue that will challenge the other 

disciplines to create similar opportunities for artistic discourse that reaches both into 

the Philadelphia region and beyond it” 34 (Marincola, 2001: v-vi). 
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11. Street-Art, Londres, 2011 
 
 

Robert Storr (Senior Curator do MOMA, NY), na nota introdutória começa por frisar 

que a história do modernismo se caracteriza pelo paradoxo ou contradição do 

questionamento das instituições museológicas, razão por que faz sentido dar início ao 

debate aberto. “It’s also true that young generations of curators, critics and artists are 

on the rise, and they have proposed multiple challenges to way museum operates. If 

we take our oppositional stances of the past seriously, then I think we have to take 

these new critiques very seriously as well. In effect, they are coming from people who 

are now what we were a decade or two ago” 35 (Marincola, 2001: 4) referindo 

igualmente que a obra artística deve ser vista pelo visitante e explorada com total 

liberdade, ao contrário das exposições obsessivamente organizadas em função de 

uma ordem estritamente cronológica ou didáctica, deixando assim ao fruidor a tarefa 

de cruzar dados contraditórios em benefício da sua interpretação.  

Destacaremos algumas passagens do referido relatório na tentativa de obter uma 

amostragem dos discursos e inquietações da comunidade académica à época.  

“It is impossible to consider the status of curatorship now without taking into account 

the broad and deep reorganization of the public, private and symbolic spheres of 

culture brought about by so-called new global order […] Less evident, perhaps, is the 

extent to which the artistic and cultural field in which curators operate has been 
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altered and then absorbed into the dynamics of the new economic order – a 

phenomenon that generally lacks artistic reasons […] I believe that, in effect, curatorial 

practices entails a ‘creative’ and ‘imaginative dimension’ that is somewhat parallel to 

that of the artist and even closer that of the critic […] You have museums that need to 

be responding to their communities, trying to catch up to this global idea, and trying 

to structure their programs around MOMA, for instances, or other institutions, instead 

of really responding to their constituencies” 36, palavras de Mari-Carmen Ramirez, 

curadora de arte da América Latina (Marincola, 2001: 25-27). 

“Classical exhibition history emphasized order and stability. In contrast we see now 

fluctuations and instability: the unpredictable. Combining uncertainty and the 

unpredictable with the organization seems an important issue […] instead of certitude 

the exhibition expresses connective possibilities. The question of evolutionary displays. 

An ongoing life of exhibitions. Exhibition as complex, dynamic learning systems with 

feedback loops, basically to renounce the unclosed, paralyzing homogeneity of 

exhibition master plans. To question the obsolete idea of the curator as a master 

planner” 37, manifestou o lendário curador do Musée d’Art Moderne de la Ville de 

Paris, Hans-Ulrich Obrist (Marincola, 2001: 27) na argumentação de um novo 

conceito de fazer exposições em permanente construção e que permite o surgimento 

de novas exposições dentro da exposição, numa metáfora da Matryoshsa russa. 

“Henry Kaufman – he’s a funny person for me to quote – but the economist Henry 

Kaufman wrote something that indeed has shaped our thinking: ‘Understanding 

cultural diversity is perhaps the greatest challenge of our global interdependence. As 

economic borders disintegrate and political borders shift, what remains are culture’” 

38 (Marincola, 2001: 74) reflecte claramente as preocupações transculturais de Kathy 

Halbreich, directora do The Walker Art Centre, Minneapolis numa apresentação em 

que procurou explorar os novos desafios do museu que integram recolha de fundos, 

desenvolvimento de audiências, educação e interpretação, relações públicas, etc. 

mantendo os imperativos da criatividade, ensino e inovação comissarial.  

“Curating Now” perpetuará no tempo e mais recentemente multiplicaram-se os foros 

de debate, tendo surgido uma série de publicações físicas e online que promovem 

encontros, editam documentação relativa a congressos e debates, assim como 

entrevistas a especialistas de comissariado. 
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A título exemplificativo citaremos apenas aqueles que se nos afiguram como 

impressores e uma maior dinâmica:  

CURATING NOW:  

Os números desta publicação consultados abordam as temáticas seguintes:  

# 01 – What are the most pressing questions for contemporary curators 

today? 

Remarks on mediation and production 

I work for history 

Between the audience and the stage 

Notes toward a curatorial portrait of YMCA 2002 

# 04 – What are the most pressing questions for contemporary curators 

today? 

Public Interventions 

The notion of time 

Social Installation 

Alfredo Jarr in conversation with Maria del Carmen Carrión 

Information Art 

Manray Hsu in conversation with Cecilia Foot 

Jeffrey Vallance in conversation with Jenée Misraje and Tanya Zimbardo 

The Art of the Crowd: The new Museum of Public Interaction 

Lawrence Riner in conversation with Meredith Johson and Anuradha Vikram 

# 05  

Hans Haacke in conversation with Alex Burke and Dina Pugh 

The Power of Art Magazines...or Not 

Midori Matsui in conversation with Kalia Brooks and Jessica Martin 

Earthworks in the Present 

The Issues of Collecting Earthworks 

Monuments of he Great American Void 

Mathew Coolidge in conversation with Jenée Misraje 

Permanence and Temporality 

Mami Kataoka in conversation with Audrey Marrs 

Artwork and Audience: Art in the Public Domain 

Osvaldo Sanchez in conversation with Aislinn Race and Roopesh Sitharan 
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Public Lecture: Artangel 

James Lingwood in conversation with Maria del Carmen Carrión 

# 06  

The Middleman: Beginning to talk about Mediation 

The Paradox of the Long March as Author 

Liu Jle in conversation with Julia Hamilton and Shasha Liu 

Curatorial Behavior. The Case of America’s Cultural Heritage 

Sandra Percival in conversation with Jessica Cochran and Cara Megan Lewis 

State of Emergenc(i)es 

Fragmented Memory and Energy: Chinese Contemporary Art and Its Multiple 

Layers of Ideology 

Systems of Belief 

The Culture of Fear 

 

ONCURATING. 

ONCurating é uma publicação do Postgraduate Program in Curating, Institute 

for Cultural Studies in the Arts, Zurich University of the Arts (ZhdK), Zurich 

(SW). 

# 01/08 

What are the specific topics on curating you would like to see more openly 

discussed? 

# 02/09 

Institution as medium – Towards a Critical Architecture of Institutions 

Institutional Building as Curatorial Practice 

The Politics of Biennalization 

Interview with “What, How & For Who” (WHW – Ivet Curlin, Ana Devic, Sabina 

Sabolovic) 

Avant-Garde Institute 

Kinoaparatom Presents other Spaces of Cinema 

Auto-Stop 

# 05 /10 – Making Of 

The Making Of 

Authorship, collaboration and Political Engagement in Curatorial Teams 
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François Mamie and Hélène Marié Thoz, The Organic Way 

Political Involvement as a Basis for Collaboration 

People of he 21st Century 

Structures in Collaboration institutional Networking and Individual Strategies 

Uncovered 

Art* World* City 

Facts and Figures: Gallery Exhibitions in 2009 

The Recipe for Newcomers? 

Under the sign of Labor  

# 06 /10 – 1, 2, 3, - - - Thinking about exhibitions:  

Thinking about exhibitions 

Rotterdam Dialogues 

A brief Outline of the History of Exhibition Making 

Interview: Paul O’Neil 

Is a Museum a Factory? 

Anette Hans and Florian Waldvogel 

Talking Back and Queer Reading – An Essay on Performance Theory and Its 

Possible Impacts on Dissemination of Art. 

 

A investigação entrou em contacto com uma extensa rede de entidades públicas 

e privadas conectadas com a problemática museológica e questões ligadas à 

Internet. 

O novo século tem dado origem ao aparecimento ou consolidado conceitos 

museais, numa clara tendência para se adaptar à nova realidade, para alem de 

uma extensa rede de partilha e discussão das práticas museográfica, com 

especial incidência nos EUA e na Suíça. 

A presente investigação, a par do Museu Virtual, registou os conceitos 

emergentes de Participatory Museum, Museu Projecto, Museum On The Road, 

Popup Museum que passamos a explorar.  
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 o museu virtual 

“It’s cheap. It’s fast. It offers great shopping, tempting food and a place to hang 

out. And visitors can even enjoy the art” 39, afirmava o NY Times, num dos seus 

números de 1997 (Newhouse, 2006: 262), a propósito do Museu Virtual. 

Analisemos a origem e o significado de museu virtual segundo a perspectiva de Alain-

Marc Rieu, “The culture of the modern world is structured around two main 

institutions, the Library and the Museum. Since the 1980ies, in an emerging techno-

scientific world, these two institutions have started to converge towards a new 

structure and a new institution. According to my analysis, the ‘virtual museum’ is the 

concept of this new institution […] more profoundly and broadly the Internet is both a 

Library and a Museum” 40 (Rieu, 2006: 5-6), o que explica a razão pela qual a Google 

desenvolveu o projecto de digitalização do conteúdo de grandes bibliotecas 

universitárias ou a motivação da Microsoft para desenvolver a Wikipedia, cada vez 

com maior tendência para ultrapassar os níveis de exactidão de enciclopédias 

tradicionais. 

Já no início dos anos 1980s parecia claro aos investigadores ligados à Epistemologia 

(Japão, EUA e Europa) que os recentes progressos da tecnologia imprimiriam 

necessariamente alterações sociais. A visionária Kanagawa University japonesa 

implementaria mesmo um projecto, designado como Center of Excellence Project que 

durante alguns anos integrou académicos de várias nacionalidades, com a missão de 

investigar intersecções entre a evolução da tecnologia e várias disciplinas das 

ciências sociais e humanas , para entender o processo de interacção entre sociedade 

e conhecimento e perspectivar a mutação da sociedade industrial para sociedade 

digital. 
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12. Screenshot da webpage do alternativemuseum.org. 

 
 
Nos anos 1980, um pouco por todo o mundo, foram construídos arrojados Museus 

de Ciência e Tecnologia, introduzindo meios digitais, servindo de intermediário entre 

público e inovação, fascinando os visitantes na interacção com os conteúdos que os 

transformava em protagonistas do jogo, já que apenas dele dependia. É neste 

cenário do princípio da revolução tecnocientífica que começava a definir-se a ideia de 

Sociedade do Conhecimento que, resultado da procura de um novo media, se 

imagina e esboça contornos para um novo conceito, a que se chama Museu sem 

que exista, e que era de facto o museu virtual (Rieu, 2006: 1-17). 

Como importante meio de comunicação para a produção de cultura e disseminação 

do conhecimento, o museu enfrenta  hoje o novo paradigma da tecnologia e 

interacção. O webspace, durante alguns anos ignorado pelas instituições 

museológicas, tem vindo a assumir um crescente protagonismo no seu desenho 

estratégico, permitindo a inclusividade de desenhar diferentes conteúdos para 

diferentes visitantes, facultando à escala global, com tecnologia de imersão de 

realidade virtual (Immersive Virtual reality - VR), o acesso de navegadores nos 

arquivos digitais ou nos conteúdos expositivos que partem dos reais ou outros 

imaginários.  
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13. Screenshot da página web do muséevirtuel-virtualmuseumofcanada.ca 

 
 

O conceito de museu virtual tem base no conceito do museu sem espaço físico, no 

visionário “Museu imaginário” de André Malraux, sem fronteiras físicas e acessível ao 

mais alargado espectro de público. 

Nos últimos anos tem subsistido alguma falta de entendimento sobre o Museu Virtual, 

por indefinição, e sob cuja umbrella foram sendo albergados projectos de âmbito 

diverso e de que alguns ainda consideram duas categorias: 

1. a galeria virtual: Parafraseando Federica Mancini, a cultura pós-industrial, 

dominada pelo consumo e mass-media e pela narcísica obsessão de sucesso 

individual esmerilou museus como uma ferramenta para a venda de bens 

culturais, a que os dividendos e a atracção de massas deu um novo sentido. 

Segundo esta investigadora, “Proliferation of museums and other cultural 

offers like cinema, theatre, sport events, music concerts and all sort of 

spectacles have obligated museums to utilize new marketing tools that until 

now were totally absent from this environment, in order to attract a great 

number of visitors” 41 (Mancini, 2008: 1), obrigando-os a fazer recurso a 

novas estratégias de marketing, entre as quais a internet, que tem um papel 

essencial na promoção de novas exposições, programas educativos, etc.. As 

soluções Web parecem facultar resposta às novas preocupações 

museológicas no sentido de uma dimensão social, extensão do museu com 

território, que compreende campos de informação sobre a história da 

entidade e sua organização, virtual tours de exposições reais, arquivos digitais 
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de colecções e exposições, recursos de investigação, bibliotecas online, e 

etcetera. Este entendimento do museu virtual encerra uma perspectiva 

simplicista, segundo a qual este é uma forma de permitir uma visita virtual 

online, na qual o visitante pode dar uma ‘olhada’ ao conteúdo depois de 

consultar o menu do museu e informação descritiva. Em grande parte dos 

casos usa-se tecnologia para enriquecer a experiência do visitante, juntando 

apresentações multimédia, experiências 3D e por vezes permitindo a 

possibilidade de manusear e mover objectos, muitas vezes apresentados 

como special features para grande contentamento dos visitantes. 

 
14. The Museum of the Future – Screenshot da página web 
 
 

2. o museu virtual na verdadeira acepção da palavra, normalmente ligado à 

preservação da identidade cultural, de que são excelentes e meritórios 

exemplos o Museu da Pessoa (Brazil) ou Virtual Museum of Canada. 

 

 
15. Screenshot da página web do museudapessoa.net 
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No elenco das vantagens do Museu Virtual a de maior importância é sem dúvida o 

facto de, através da tecnologia internética, poder ser visitado à distância, sem 

horários restritivos e proporcionar ao público não só a visão de objectos 

extraordinários, um conjunto de serviços, servindo ao mesmo tempo como 

plataforma comercial para promoção e venda de produtos com ele relacionados. O 

Museu Virtual ultrapassa todas as limitações do museu tradicional e democratiza 

ainda mais o acesso à cultura à comunidade. 

A sua tipologia agrupa-se a partir de: 

> grandes clusters segundo factores comuns apesar da distância quilométrica 

que os separa, designadamente: 

a cidade (Museo Virtuale di Napoli; Virtual museum of the city of San 

Francisco); 

a região (Virtual Museum of the towns of Savoy) 

o país (Virtual Museum of Canada); 

um tema em particular (Museum of the future, The Alternative Museum, 

The Virtual Museum of Landscape, The Virtual Museum of Baghdad); 

> temas universais independentes de colecções e países (Virtual Museum of 

Japanese Arts, Virtual Museum of Typography, Virtual Museum of the Olympic 

Games). 

 

 
16. Screenshot da página web do The Museum of Temporary Art 
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> a vida e influência de uma personalidade (Virtual Museum of D. Quixote, 

Virtual Museum of André Malraux); 

> assuntos científicos (Virtual Museum of Bacteria); 

> programas de investigação científica. 

 

Paola Moscati (2006) sistematiza da seguinte forma os contornos conceptuais do 

Museu Virtual: 

“The virtual Museum is not the real museum transposed to the web […]; 

The virtual museum is not an archive of, database of, or electronic 

complement to the real museum […]; 

The virtual museum, finally, is not what is missing from the real museum […] 

(2006: 79-82); 

Cultural heritage is inherently very rich in semantic associations, both among 

documents within the same discipline and in those related to different ones like 

history, economics, religion, ethnology. A virtual museum must support an 

interdisciplinary approach, through implementation of complex semantic 

associations, which will allow the user to understand the culture that is 

behind the objects and contextualize them” 42 (2006: 221). 

 

 
17. Fotografia a partir do ecrã de uma das exposições online do MOMA, NY, Fevereiro de 2012 
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Do conceito do Museu Virtual emergem novos cenários: acessibilidade, inter-

operacionalidade, semântica e segurança, o que é bastante legível nas chamadas 

“W3C Recommendations”, especificações técnicas e normas éticas do World Wide 

Web Consortium para a criação de um World Wide Web:  

“Web for Everyone. Making the social benefits of the web available to all 

people, whatever their hardware, software, network infrastructure, native 

language, culture, geographical location or physical or mental ability; 

Web on Everything. Make web access from any kind of device as simple, 

easy and convenient as web access from a desktop; 

Knowledge base. Developing a web that holds information for both human 

and machine processing; 

Trust and Confidence. A web where accountability, security, confidence, and 

confidentiality are all possible, and where people participate according to their 

individual privacy requirements and preferences” 43 (www.w3.org). 

 

 
18. Webpage do Fashion Institute of Technology. Disponibilização de brochuras de exposições. 
Fotografia a partir do ecrã 

 
o participatory museum 

No prefácio da sua obra, que sistematiza o conceito de museu de participação 

centrado nos visitantes, Nina Simon afirma: “At the end of 2009, the National 

Endowment for the Arts released a sobering report on the state of arts attendance in 
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the United States. The authors didn’t mince words; in the preface, they wrote, ‘The 

2008 survey results are, at a glance, disappointing.’ Over the last twenty years, 

audiences for museums, galleries, and performing arts institutions have decreased, 

and the audiences that remain are older and whiter than the overall population. 

Cultural institutions argue that their programs provide unique cultural and civic value, 

but increasingly people have turned to other sources for entertainment, learning, and 

dialogue. They share their artwork, music, and stories with each other on the Web. 

They participate in politics and volunteer in record numbers. They even read more. 

But they don’t attend museum exhibits and performances like they used to. How can 

cultural institutions reconnect with the public and demonstrate their value and 

relevance in contemporary life? I believe they can do this by inviting people to actively 

engage as cultural participants, not passive consumers. As more people enjoy and 

become accustomed to participatory learning and entertainment experiences, they 

want to do more than just ‘attend’ cultural events and institutions. The social Web has 

ushered in a dizzying set of tools and design patterns that make participation more 

accessible than ever. Visitors expect access to a broad spectrum of information 

sources and cultural perspectives. They expect the ability to respond and be taken 

seriously. They expect the ability to discuss, share, and remix what they consume. 

When people can actively participate with cultural institutions, those places become 

central to cultural and community life” 44 (Simon, 2010). 

Nina Simon, de nacionalidade norte-americana, é uma experience designer 

especializada em design participativo, jogos e tecnologia social. Sistematizando a sua 

experiência baseada em Casos de Estudo e Estudos de Caso, é pioneira na 

formatação do conceito do Participatory Museum, centrado numa forte interacção 

com o visitante, que tem vindo a divulgar  em importantes simpósios e numa coluna 

da revista “Museum”. 

O discurso de Simon publicado online em 2010 é de uma energia contagiante: 

“Imagine a place where visitors and staff members share their personal interests and 

skills with each other. A place where each person’s actions are networked with those 

of others into cumulative and shifting content for display, sharing, and remix. A place 

where people discuss the objects on display with friends and strangers, sharing 

diverse stories and interpretations. A place where people are invited on an ongoing 

basis to contribute, to collaborate, to co-create, and to co-opt the experiences and 
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content in a designed, intentional environment. A place where communities and staff 

members measure impact together. A place that gets better the more people use it. 

The final result may not resemble today’s museums. It may look more like a coffee 

shop or a community arts centre. It may function with models found today in a co-

working space or a sewing lounge. It might feature content based on democratic 

rather than top-down processes. It might prioritize changing displays over traditional 

conservation and accession practices, multi-vocal content over authoritative 

catalogues. It might be owned cooperatively or funded by members. It might allocate 

more dollars to dialogue facilitation than exhibit construction” 45 (museum02.com). 

A sua obra The Participatory Museum destina-se sobretudo a curadores como 

ferramenta de pensamento para o design estratégico de museus e exposições. Ela 

defende que depois da se ter procedido à análise da motivação, disponibilidade, 

capacidade e relevância dos visitantes “participantes”, levando-os a agir como 

investigadores estes contribuirão para optimizar não só a interacção como o serviço à 

comunidade. 

A investigação está manifestamente de acordo com os seus princípios básicos, 

acreditando que o conceito venha a ultrapassar os pequenos museus e centros 

culturais locais. 

 

 

o museu projecto 

“The museum has been transformed from a temple of beauty into a kind of cultural 

fair” 46, palavras de A.C. Danto, autor de Beyond the Brillo Box: The Visual Arts in 

Post-Historical Perspective, de 1992 (Marstine, 2006: 130). 

O grande exemplo de museum as a Project vem-nos da parte de uma instituição 

privada, o EMP (Experience Music Project) de Seattle, que beneficiou dos enormes 

recursos de Paul Allen, co-fundador da Microsoft e que, parafraseando Chris Bruce, 

concretizou ( sempre tendo em vista a experiência do público) uma visão que cruza a 

mais conhecida forma de arte popular – a música – com o uso sem precedentes da 

tecnologia (Marstine, 2006: 131-132), explorando os efeitos da cultura de mass 

media. A experiência interactiva que o EMP proporciona tem-lhe validos os mais 
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rasgados elogios. 

O investigador Chris Bruce, esboça um conjunto de interrogações sobre a motivação 

de se pretender construir um “museu-projecto”, bem como procede ao interessante 

traçado dos conceitos e valores que extrapolam e distanciam o “antigo” do “novo” 

museu: “[…] we might implicitly begin to answer the question, ‘Why would anyone 

want to build a new kind of Museum?’ 

Generational attitude: a dissatisfaction with “old “ ways as being passé or 

irrelevant; 

Impact on community: a belief that the culture changes through popular 

connections with the mainstream audience (as opposed to the elite); 

Entrepreneurial attitude: the more relevant and enjoyable your institution is, 

the more tickets you can sell; 

Timeliness: we live in a world that is increasingly breaking down the 

distinctions of “high” and “low” culture; 

Technocentric: a belief in technology as a powerful, effective educational tool 

and model of information Management” 47 (Marstine, 2006: 132-135). 

 

O EMP, incluído no top ranking dos 25 Museus pela Travel Holiday, leva ao extremo a 

umbrella do museu enquanto atracção e parafraseando Chris Bruce, um local que 

não só é movido pelos tradicionais objectivos educativos, providenciando os 

contextos históricos enquadrados na estratégia recreativa dos parques temáticos. “It 

is a model of what a museum might look when it gets every populist, technological, 

and interactive wish it ever dreamt of – a spectacle of architecture and multimedia 

displays that attract, inform, and seduce its visitors” 48 (Marstine, 2006:132). 
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o museu projecto o velho museu 

valores 
populista elitista 

experimental estático 

divertido sério 

lúdico educativo 

jogo trabalho 

experiência do visitante 
interactiva contemplativa 

sensorial mental 

imersiva passiva 

festiva construtiva 

participativa observadora 

social solitária 

apresentação institucional 
inovadora tradicional 

high-tech, media  artefactos 

descoberta / múltiplos pontos de vista autoritária, perspectiva institucional 

barulhenta calma 

 

Tabela 1 Quadro comparativo de valores, experiência do fruidor e postura institucional entre 
formato de museu-projecto e o modelo do velho museu 

 

 

o museum on the road 

A investigação registou ainda manifestações de inversão na relação entre moda e arte 

que marcam uma nova atitude mecenática. Refere-se à recente implementação de 

projectos itinerantes que incluem curiosos objectos espaciais assinados pelos mais 

eminentes arquitectos contemporâneos e que ultrapassam o universo da moda, 

como é o caso do projecto TRANSFORMER (2008) da marca italiana Prada ou 

MOBILE ART (2008) da casa de alta-costura francesa Chanel. 

Através da Fondazione Prada, entidade cultural e mecenática  para as artes, a marca 

Prada inaugurou o seu projecto TRANSFORMER, assinado por Rom Koolhaas e 

instalado em Seoul, Coreia, exibindo um conteúdo da marca – Waist Down – em 

movimento com outros projectos artísticos dedicados ao cinema e new-media, estes 

últimos com comissariado local. MOBILE ART, projecto da Chanel para promover a 
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marca através de arte em movimento, foi assinado por Zaha Hadid e caracterizado 

pela interacção em conteúdos new-media, percorrendo desde 2008 as cidades de 

Hong-Kong, Seoul, Tokyo e NY, finalizando o seu itinerário em Paris, no Institut du 

Monde Arabe, 2010. 

 

 

19. Chanel Mobile Art, Paris, Institut du Monde Arabe, 2010  
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20. Vistas exteriores do pavilhão “The Transformer Prada”. Arq. Rem Koolhaas. Seoul, 2008 
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21. Diagramas de transformação do pavilhão “The Transformer”. Seoul, 2008  
 

 

22. Diagrama de transformação do pavilhão “The Transformer”. Arq. Rem Koolhaas, Seoul, 
2008  
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23. Página do Catálogo The Transformer-Prada 

 

 
24. Capa do Catálogo The Transformer-Prada 
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o museu popup 
(24h museum) 

A primeira experiência de museu popup teve lugar no passado dia 27 de Janeiro 

de 2012, no Palais d’Iena, em Paris, pela mão de Miuccia Prada, a icónica 

designer da marca Prada – cuja actividade mecenática tivemos oportunidade de 

referir nesta mesma secção, a propósito do conceito de “museum on-the-road”. 

O conceito de museu pop-up está directamente ligado com uma estratégia de 

marketing contemporânea – as lojas popup – praticada por algumas marcas de 

autor e que se caracteriza pela volatilidade da sua existência. As lojas e os 

projectos popup (por vezes designados guerrilla stores | projects) têm uma 

existência curta e são normalmente montados em espaços provisórios, ou seja, 

são ajustados criativamente a espaços existentes que se destinam a fins 

distintos. 

O museu popup da Prada foi denominado como 24h Museum – e portanto com 

a duração efémera de vinte e quatro horas – a partir de um processo criativo que 

envolveu o estúdio do arquitecto Rem Koolhaas (habitual colaborador de grandes 

projectos daquela marca, entre os quais o “The Transformer Prada”, para além 

do design conceptual e expositivos de uma série de lojas para aquela marca de 

luxo) e o artista satírico italiano Francesco Vezzoli que também comissariou a 

iniciativa e, segundo o press-release da marca, teve oportunidade de demonstrar 

“[…] the eternal allure of femininity through interpretations of classical sculptures 

that make reference to contemporary divas” 49 (brand-e.biz.com, 28/1/2012). 

O 24h Museum inaugurou às 20:30 (e funcionou estritamente por convite) tendo 

estimulado a interacção com os seus privilegiados convidados pela 

transformação o espaço expositivo em discoteca e encerrado vinte e quatro 

horas depois. Depois da vernissage foi aberto ao público e escolas, mas o 

grande público teve ocasião de aceder ao evento através de uma webpage 

desenhada para o efeito ou através de uma página no facebook, igualmente off-

line depois daquele período temporal. 

O museu estruturou-se em torno de três secções, revisitando conceitos das 

clássicas práticas museológicas: história, contemporaneidade e esquecimento. 
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25. 24h Museum, Palais d’Iena, Paris, 2012. Curador: Francesco Vezzoli. Art-direction: Rem 
Koolhaas 
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26. 24h Museum, Palais d’Iena, Paris, 2012. Curador: Francesco Vezzoli. Art-direction: Rem 
Koolhaas 
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27. 24h Museum, Palais d’Iena, Paris, 2012. Curador: Francesco Vezzoli. Art-direction: Rem 
Koolhaas 
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28. 24h Museum, Palais d’Iena, Paris, 2012. Curador: Francesco Vezzoli. Art-direction: Rem 
Koolhaas 
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| New Museum Theory}  
(conjugar o museu no tempo futuro) 

Hoje os museus caracterizam de tal forma a nossa paisagem cultural que enquadram 

as mais básicas suposições sobre o passado e sobre nós próprios, tendo obtido um 

estatuto social próprio por via do alargamento de públicos, resultante da sua 

interacção com a comunidade. 

No museu os objectos não são simplesmente objectos, as narrativas constroem a 

identidade nacional e legitimam grupos. As decisões tomadas pelos diferentes 

departamentos impactam a forma como entendemos os objectos – quer se trate do 

statement missionário, da arquitectura, aquisições, catalogação, design expositivo, 

legendas, política educativa, conservação, relação com a comunidade, web design, 

segurança e edição, etc.. 

O culto da autenticidade na cultura ocidental é um gesto de protecção que reflecte a 

intenção de encontrarmos a nossa própria autenticidade. Os museus que o professor 

de literatura comparada Andreas Huyssen considera um mass medium e nas suas 

palavras “[…] a hybrid space between public fair and department store” 50. São a 

resposta para a procura da autenticidade provocada pela amnésia cultural dos 

nossos tempos, o excesso de informação e o caminhar da revolução digital evocando 

um desejo de estabilidade e intemporalidade (Marstine, 2006: 4). 

A New Museum Theory é também designada por Critical Museum Studies é um 

território emergente dos estudos museais, conectado com a “Nova Museologia” 

definida por Peter Vergo nos anos 1980, e pelos estudos subsequentes que incide na 

descolonização, dando aos representados o controle da sua identidade cultural, na 

partilha inter-cultural. 

Ensaios recentes definem as bases para a New Museum Theory, reclamando a 

transformação do museu, numa instituição transparente na tomada de decisões, que 

partilhe e seja activa em relação aos direitos humanos. para promover o debate. Uma 

das questões fulcrais que centram o debate relaciona-se com a transparência das 

decisões do museus e da pertinência de estes partilharem o poder e promover os 

direitos humanos. Janet Marstine sublinha a este respeito, “Decisions that museum 
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workers make – about mission statement, architecture, financial matters, acquisitions, 

cataloguing, exhibition display, wall texts, educational programming, repatriation 

requests, community relations, conservation, web design, security and reproduction – 

all impact the way we see objects. Museums are not neutral spaces that speak with 

one institutional, authoritative voice. Museums are about individuals making subjective 

choices” 51 (Marstine, 2006: 2). 

No prefácio da obra New Museum: Theory and Practice, a mesma autora define 

teoria museológica de forma tão clara como: “[…] it defines museum theory by 

deconstructing the notion of authenticity and discussing issues of framing. It notes the 

crucial role that artists, from pop art to cyberfeminism, have played in the 

development of new museum theory. It identifies four archetypes of the museum: 

shrine; market-driven industry; colonizing space; and post-museum – an institution 

that declares itself an active player in the making of meaning” 52 (Marstine, 2006: x). 

Já próximo da viragem do milénio, Lumley (1998: 2) reclamava: “Museum, therefore, 

is a word acquiring new significance as the twenty-first century gets nearer, and is 

likely to be a key term in the wider debate over what it means to live in an old 

continent. Not the museum in the narrow sense of a particular building or institution, 

but as a potent social metaphor” 53 (Message, 2006: 7), referindo-se à forma como 

os museus se relacionam com as variantes intersectando componentes 

sociopolíticas, económicas, geohistóricas e culturais que contribuem para a sua 

produção e popularidade. 

Kylie Message, outra teórica defensora do debate, afirma com veemência: “I argue 

that a new museum has emerged as a result of substantive changes in thinking, 

approach and development. These shifts are practical (caused by changes within 

professional museum practice and cultural policy), theoretical (a result of the 

increasing appropriation of museums by scholars of cultural studies) and symbolic 

(connected to the changing relationship between the museum, the state and other 

authoritative organizations). They are represented by a clear articulation of the 

relationship between the museum as a discursive model and the various discourses 

that have appropriated it as a signifier of something else” 54 (Message, 2006: 8). 

Já antes tínhamos afirmado que a procura de inovação tutela obsessivamente os 

novos museus, sendo necessário identificar e discutir as tendências que ao longo do 
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tempo têm influenciado os novos museus do contexto contemporâneo “We need to 

explore the networks of power and persuasion that influence the museum and its 

various modes of historical representation. We need also attend to the underlying 

economies – of visuality, progress, consumption, reform and imperialism – which have 

promoted the project of modernity that continues in many ways to be embodied by 

new museums” 55 (Message, 2006: 13). 

Por outro lado, a tecnologia digital veio definitivamente contribuir para a redução da 

mensagem escrita – da palavra – a cultura visual comunga  as bases da história da 

arte (os registos de pintura, escultura, arquitectura) embora abranja outras áreas da 

imagem que servem suportam a investigação de outros campos de media 

(publicidade, cinema, televisão), devem os museus reflectir no novo contexto, e 

passar a fazer recurso a ‘objectos reais’ – fora do contexto visual – e utilizar o seu 

potencial de signos e símbolos para criar significado, a aprendizagem  e a 

comunicação visual. 

A New Museum Theory considera que o museu contemporâneo detém sentidos 

diferentes, paradigmas que são frequentemente citados metaforicamente como: 

santuário, dirigido ao mercado, espaço de colonização, post-museum. 

 
santuário 

Uma das mais tradicionais e duradouras formas de encarar o museu, situando-o 

como espaço sagrado de contemplação, cuja aura envolve os objectos que colecta.  

A sua autoridade assegura a verdade absoluta sobre a excelência que os objectos de 

colecção possuem. Os objectos têm prioridade em relação às ideias e as políticas 

educativas resultam definidas sem estratégias específicas, ao mesmo tempo que são 

preteridas  as exposições temporárias. Como também foi anteriormente referido, 

dados recentes evidenciam alguma tendência forte de algumas entidades evoluírem 

neste sentido, sobretudo pequenos museus com colecções privadas, numa espécie 

de actualização do renascentista ‘Gabinete de Curiosidades’. 

direccionado ao mercado 

A sustentabilidade determinou a adopção de modelos de negócio para gerar fundos 

e muitos museus orientam a sua política mais em função dos fluxos turísticos do que 

da comunidade local. A investigadora Barbara Kirchenblatt-Gimblett, especialista em 
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estudos performativos clarifica que “[…] heritage and tourism are collaborative 

industries, heritage converting locations into destinations and tourism making them 

economically viable as exhibits in themselves” 56 (Kirchenblatt-Gimblett, 1998: 151). 

Procuram expor formatos de grande popularidade, blockbusters temporários, 

representações com ingredientes para atrair um público mais abrangente e os 

objectos expositivos funcionam também como publicidade para a venda de produtos 

nas suas gift shops. 

Frequentemente estabelecem acordos com companhias de aviação ou operadores 

hoteleiros por forma a que as suas realizações integrem ‘pacotes’ turísticos. 

Se é evidente a transformação sofrida pelas exposições nos anos mais recentes, que 

passaram a integrar componentes decalcadas da indústria do entretenimento, 

assumindo-se como ‘espectáculos’ dirigidos a todos os sentidos, alguns teóricos 

reconhecem-lhe o potencial educativo. 

 
espaço de colonização 

Muitos museus possuem conteúdos históricos já que as suas colecções foram 

construídas por apropriação de objectos provenientes de outras culturas, e muitas 

vezes interpretados segundo a perspectiva imperialista europeia, olhando-os na 

óptica de contextos criados à sua volta e não do seu valor real para aquelas 

sociedades e culturas. Os novos museus tendem a desenvolver um discurso de 

reconciliação, reformulando a representação da identidade pós-colonial para reflectir 

uma abordagem diferente das questões da história e da identidade cultural nos 

contextos coloniais. 

Um importante trabalho neste sentido tem vindo a ser desenvolvido por dezenas de 

instituições museais neo-zelandesas, promovendo uma nova contextualização e 

estimulando o respeito pela arte aborígene. Também nos EUA vem a assistir-se ao 

eclodir de instituições enfocadas na memória das comunidades judias, indo e afro-

americanas, etc. 

post-museum 

O quarto dos paradigmas é o pós-museu: “In terms of theory, post-structuralist and 

post-colonialist writers analyze these phenomena of social and cultural change; post-

modernist theorists examine their effects on many cultural practices. As society 
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change, the idea of the museum must be reborn […] needs to be reworked and much 

of this will entail the development of an understanding of the relationship between 

museums and their audiences. The post-museum is sill embryonic” 57 (Hooper-

Greenhill, 2006: 21-22). 

post-museum? 

O post-museum é, neste momento, uma entidade virtual já que não foi ainda possível 

delinear completamente os seus contornos museográficos e se procura definir a sua 

identidade a partir da herança do seu antecessor – o museu pós-moderno – em 

confronto com a nova realidade a partir de fragmentos de um enorme patchwork. 

“The post-museum actively seeks to share power with the communities it serves, 

recognize that visitors are not passive and gets to know its constituencies […] in the 

post-museum the curator is a mere facilitator but takes responsibility for 

representation as she or he engages in critical inquiry. The post-museum does not 

shy away from difficult issues but exposes conflict and contradiction. It asserts that 

the institution must show ambiguity and acknowledge multiple, ever shifting identities” 

58 (Marstine, 2006: 19). 

Os defensores do post-museum consideram que não apenas uma instituição isolada 

que virá inflamar a mudança, mas sim uma nova e generalizada perspectiva 

museográfica. Recusam também que o novo formato possa vir a afirmar outra 

vertente de controle social mas, antes pelo contrário, promova o entendimento da 

sociedade. Por exemplo Huyssen, que aborda o paradigma na sua obra Twilight 

Memories, deseja que o novo museu se transforme em “[…] a space for the cultures 

of this world to collide and to display their heterogeneity, even irreconcilability, to 

network, to hybridize and to live together in the gaze and the memory of the 

spectator” 59 (Marstine, 2006: 19). 

Importa igualmente referir a crescente tendência dos museus para as práticas globais 

e locais em simultâneo: “This is itself a fascinating aspiration given the often 

simultaneous pressure experienced by new museums to provide globally relevant and 

interesting strategies of transnational currency on the one hand, and a heightened, 

even parochial, attention to local symbols on the other” 60 (Message, 2006: 35). 

Também a “Declaração Universal da Diversidade Cultural” (portalunesco.org/culture), 
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proclamada pela UNESCO em 2001, veio reforçar este conceito, criando uma curiosa 

relação entre o sucesso da globalização em termos económicos e o respeito e 

protecção pela liberdade das independências culturais. Os seus Artigos 1 e 4 são 

bastante claros no que se refere à cultura como “herança comum da humanidade”, 

promovendo a ética e o respeito pela dignidade do “individual”. 

A paisagem do tecido social das nossas cidades tem vindo a contribuir para uma 

aceitação generalizada do multi-culturalismo, apesar de pontuado por alguns 

caricatos episódios tal como o politicamente incorrecto e infame comentário de 

George Bush ao trágico 11 de Setembro “why do they hate us” incluso no seu 

discurso ao Congresso Americano. Esta tolerância tem vindo a dar expressão a 

comunidades oriundas de outras coordenadas do planeta, algo desenraizadas da sua 

origem cultural, criando espaço para um crescente número de museus de “identidade 

cultural” para preservar a memoria colectiva dessas minorias. 

Defensora de um novo formato de museu, Eileen Hooper-Greenhill, marca firmemente 

as alterações entre este o modelo modernista: “In the modernist museum display is 

the major form o communication […] In the post-museum, exhibition will become one 

among many other forms of communication. The exhibition will form part of a nucleus 

of events, which will take place both before and after the display is mounted. These 

events might involve the establishments of community and organizational 

partnerships; the production of objects during educational programs which then enter 

the collections; periods of time when specific community groups use the museum 

spaces in their own way; writers, scientists, and artists in residence; or satellite 

displays set up in pubs and shops. During these events, discussions, workshops, 

performances, dances, songs, and meals will be produced or enacted […] Knowledge 

is no longer unified or monolithic; it becomes fragmented and multi-vocal. There is 

necessary no unified perspective – rather a cacophony of voices may be heard that 

present a range of views, experiences and values. The voice of the museum is one 

among many” 61 (Hooper-Greenhill, 2006: 21-22). 

Os sinais desta nova perspectiva museográfica são notórios numa multiplicidade de 

instituições e eventos contemporâneos. Centros culturais como o Barbican (London), 

ou museus como o MoMa (NY), Victoria & Albert (London), o Rijskmuseum 

(Amsterdam), ou o Museu Calouste Gulbenkian (Lisboa) conquistam enormes e novas 
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audiências com a inclusão nos seus calendários de festivais centrados na world-

music, cinema e artes performativas de alternância e vanguarda, discussões e 

debates, encontros de street-art, ou mesmo grandes  movimentações populares, de 

que é exemplo a recente marcha para mudança de instalações do MoMa, em que 

uma multidão acompanhou réplicas de grandes obras de arte contemporânea até à 

nova morada, numa ímpar forma de interacção entre o museu e a comunidade 

(2011).  
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ǁa exposição no contexto museal  

 
 

Comecemos por analisar a definição de exposição. 

EXPOSIÇÃO. f. Acto ou ef. de expor(-se). || Exibição pública de produção 

artística ou ind. || O conjunto daquilo que se expõe. || Modo pelo qual um 

edifício, aposento, objecto, obra de arte, etc., recebem a luz. || Dedução de 

razões; considerações. || Dedução de razões, considerações. || Narrativa. || 

Intervalo de t. em que uma emulsão fotográfica é submetida à acção. de uma 

radiação luminosa. || Mús. Parte inicial de uma composição (fuga, sonata, 

concerto, etc.) em que se faz a apresentação dos diferentes elementos 

temáticos (Selecções do Reader’s Digest, 1992: 464). 

“EXHIBITION. An exhibition, in the most general sense, is an organized 

presentation and display of a selection of items. In practice, exhibitions usually 

occur within museums, galleries and exhibition halls, and World's Fairs. 

Exhibitions include [whatever as in major art museums and small art galleries; 

interpretive exhibitions, as at natural history museums and history museums], 

for example; and commercial exhibitions, or trade fairs. 

The word ‘exhibition’ is usually, but not always, the word used for a collection 

of items. Sometimes "exhibit" is synonymous with ‘exhibition’, but ‘exhibit’ 

generally refers to a single item being exhibited within an exhibition. 

Exhibitions may be permanent displays or temporary, but in common usage, 

‘exhibitions’ are considered temporary and usually scheduled to open and 

close on specific dates. While many exhibitions are shown in just one venue, 

some exhibitions are shown in multiple locations and are called traveling 
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exhibitions, and some are online exhibitions.  

Though exhibitions are common events, the concept of an exhibition is quite 

wide and encompasses many variables. Exhibitions range from an 

extraordinarily large event such as a World's Fair exposition to small one-artist 

solo shows or a display of just one item. Curators are sometimes involved as 

the people who select the items in an exhibition. Writers and editors are 

sometimes needed to write text, labels and accompanying printed material 

such as catalogs and books. Architects, exhibition designers, graphic 

designers and other designers may be needed to shape the exhibition space 

and give form to the editorial content. Exhibition also means a scholarship” 62  

(Wikipedia.org, 12.12.2011). 

 

 
29. Sturtevant, Gonzalez-Torres, Untitled (America), 2004 
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30. David Teniers, o Novo, Galeria de Pintura do Arquiduque Leopold William da Áustria, 
106x129, 1653  

 

 
31. Exposição “The Sonderbund”, Cologne, 1912  
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“El arte de finales de los siglos XIX y XX está profundamente entrelazado con la 

historia de sus exposiciones […] A medida que os adentramos por el siglo XX, la 

historia de las exposiciones resulta inseparable de las mayores colecciones de la 

modernidad […] se han convertido en el medio a través del cual se llega a conocer la 

mayor parte del arte […] en los últimos años, non sólo se han aumentado 

espectacularmente la cantidad y la variedad de exposiciones, sino que además los 

museos y las galerías de arte como la Tate en Londres y el Whitney en Nueva York 

presentan ahora sus colecciones permanentes como una serie de exposiciones 

temporales” 63 (Obrist, 2009: 10-11). 

Parece-nos óbvio que o sentido da exposição se traduz como forma de intervenção 

social, informando o público ao mesmo tempo que contribui para a mudança de 

atitudes, criando espaço de reflexão, descoberta, provocação, divertimento e 

aprendizagem. 

A língua inglesa é mais exacta e objectiva, já que adopta expressões semânticas 

próprias diferenciando “exhibition, exhibit e display”. David Dean (2005: 3) sistematiza 

o seu significado atribuindo respectivamente os sentidos de grupo de objectos e 

material interpretativo coeso da totalidade agrupada dos elementos da representação 

a exhibition; núcleo localizado de objectos de um conteúdo expositivo à palavra 

exhibit e finalmente distinguindo os grupos de objectos sem significante interpretação 

a display. 

As propostas, intenções e estratégias de interpretação dependem do curador e o seu 

espectro é extraordinariamente abrangente incluindo variantes centradas nos 

objectos até ao limite máximo e aquelas com enfoque em conceitos que e 

contextualizam temáticas determinando assim a predominância de objectos ou 

mensagens. Robert Storr argumenta que “[…] alternatives of thematic versus 

chronological installations constitute but two of the subgenres of the larger category of 

the survey show. It, in turn, is but one of many variants in which works by different 

hands are brought together according to a given premise: an overview of national 

heritage, an artistic or cultural tradition, a period, a movement, a style, an aesthetic 

principle in operation or simply a roundup of current production. The venue, scale, 

duration, and primary public for such exhibitions all are facts in their development” 64  

(Marincola, 2006: 15). 
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“No two exhibitions are alike. There are no pet ingredients [...] You see in both art and 

design the contextualization of the object is becoming increasingly important to the 

creation of an exhibition with a sense of coherence. This makes our more abstract and 

formal approach to exhibition design particularly productive; as it steers clear of any 

overly direct thematization [...] At best an exhibition is no more than an intention, a 

suggestion that the visitor might benefit from relating to the material on display. An 

exhibition is not a showroom, but an interface between the visitor and the objects on 

display [...] our exhibitions models are ‘no neutral or objective spaces, but installations 

or ‘repositories’…in which not only the exhibits occupy centre stage but also the 

visitor’s relationship to those exhibits, and in which, at the same time, the question is 

asked what the question of displaying really means, in an effort to counter an all too 

easy consumption of the content” 65 (Herman Verkek, 2007, in Frame Magazine #59, 

pp. 92-103). 

Na introdução da obra What Makes a Great Exhibition, a editora Paula Marincola 

afirma: “Exhibitions are strategically located at the nexus where artists, their work, the 

arts institution, and many different publics intersect. Situated so critically, they function 

as the prime transmitters through which the continually shifting meaning of art and its 

relationship to the world is brought into temporary focus and offered to the viewer for 

contemplation, education, and, not the least, pleasure” 66 (Marincola, 2006: 9). 

 

 
32. “Galeria dos Impressionistas”, projectada por Tschudi, Nationalgalerie, Berlin, 1908 
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33. Exposição de Gustave Klimt, Bienal de Veneza, 1910 

 
 
“Exhibitions are central speaking subjects in the stories about art which institutions 

and curators tell to themselves and to us” 67 (Ferguson, 1996: 176). 

Enquanto editor, Paul Basu conclui (a partir dos contributos resultantes de debate) 

que “Exhibitions, as many authors here argue, must be understood as sites of 

cultural mediation, furthermore, must be understood as a process that partly 

constructs that which it mediates…” 68 (McDonald & Basu, 2007: 11). 
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34. Exposição Degenerate Art, Munich, 1937 
 
 

 
35. Documenta 1, Kassel, 1955 
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os intervenientes na produção de exposições 
 
 

Para além da análise referente à responsabilidade dos intervenientes na actividade 

museológica adquirida no período temporal que se segue ao pós-guerra, a 

investigação considerou de grande conveniência a análise dos conceitos sobre a 

exposição em si própria, à luz da revisão teórica que a “Nova Museologia” imprimiu 

na gramática expositiva, alterando de forma profunda as linguagens de representação 

dos objectos contextualizados. 

“What we do as curators is a more or less sophisticated version of Show and Tell. 

One component is to impart information about things, the other to present the 

things themselves” 69  (Hans Ulrich Obrist in Marincola, 2001: 27). 

Se anteriormente já referimos que intervém na actividade museográfica todo o staff 

dos diferentes departamentos do museu – incluindo conservação, segurança, 

recepção, etc. – falar de exposições implica uma directa redirecção para a curadoria, 

prática implícita na actividade museográfica, independentemente da alteração de 

sentido em relação ao passado.  

Até finais dos anos 1980s o papel atribuído ao curador estava directamente 

associado à origem etimológica da palavra, que relaciona a actividade com a 

responsabilidade de conservar – “to cure”, na língua inglesa – e que o Dicionário 

Enciclopédico da Língua Portuguesa, das Publicações Alfa (1992: 338), que define 

como: 

Curador (Lat. Curatore). adj. s. m. || Que cura. || Aquele que está encarregado 

judicialmente de administrar ou fiscalizar bens ou interesses de outrem. || 

Aquele que cura: curandeiro. 

Curadoria (Lat. Curare, Curar) f. Acção ou efeito de curar, de olhar por, zelar, 

vigiar, velar. || Cargo, funções, ou administração de curador;  

que pouco difere da Edição do Dicionário de Sinónimos e Antónimos - Língua 

Portuguesa da Universal (2007: 298) ou da edição do Dicionário Integral da  Língua 

Portuguesa (2009: 478), o que reflecte alguma falta de informação dos linguistas. 
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36. Webpage da entidade Ask a Curator 
 
 

Por seu lado, a versão inglesa da Wikipedia (23/12/2011), disponibiliza aos 

utilizadores uma página com informação bastante assertiva sobre esta actividade – 

pelo facto de interagir globalmente e permitir a edição e actualização dos dados, 

sugerindo links, referenciando autores e sugerindo bibliografia, de que destacamos 

apenas a definição de “curator”: 

“A curator (from Latin: cura meaning "care") is a manager or overseer. 

Traditionally, a curator or keeper of a cultural heritage institution (e.g., gallery, 

museum, library or archive) is a content specialist responsible for an 

institution's collections and involved with the interpretation of heritage material. 

The object of a traditional curator's concern necessarily involves tangible 

objects of some sort, whether it is inter alias artwork, collectibles, historic 

items or scientific collections. More recently, new kinds of curators are 

emerging: curators of digital data objects, and biocurators” 70 (wikipedia.org). 

“When I think about the nature of the change in this field, it is in relation to this 

idea that curatorial work, at this moment is so defined by context” 71, afirmou 

de Thelma Golden durante a sua intervenção no simpósio “Curating Now” 

(Marincola, 2001: 32). 
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o curador: evolução, novas discussões e debates curadorais 

Referiremos mais adiante, e com maior precisão, a origem das novas discussões e 

debates da problemática museográfica, que assentam sobretudo nas práticas 

comissariais e que têm vindo a permitir a evolução teórica desta disciplina criativa e a 

redefinição dos conceitos básicos da “Nova Museologia”, dando origem à recente 

corrente denominada por “New Museum Theory”, igualmente designada como 

“Critical Museum Theory” por alguns investigadores.  

Acrescentamos, no entanto, duas citações de destacados protagonistas do universo 

do comissariado que afloram a evidência do entendimento da disciplina de curadoria 

como prática e expressão criativas. 

 

 
37. Página web do The Uncataloged Museum. Fotografia a partir do ecrã 
 
 

“In the early twentieth century, Félix Fénéon bridged different fields and continuously 

sought new forms of display and mediation. He made projects with daily newspapers, 

as they temporarily seemed the most appropriate space. He also founded his own 

magazines, published books, and organized exhibitions. Fénéon defined the curator 

as a passerelle (pedestrian bridge) between the artist and the world” 72, palavras de 

Hans-Ulrich Obrist (Marincola, 2001: 31). 

“I believe that, in effect, curatorial practices entails a ‘creative’ and ‘imaginative 

dimension’ that is somewhat parallel to that of the artist and even closer that of the 

critic. […] It implies acknowledging that curatorship involves a propositional discourse 
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that invariably results in some form of scenic enunciation, whether by means of an 

exhibition or other concrete manifestations of the curatorial proposal” 73, afirmou Mari-

Carmen Ramirez, curadora de arte da América Latina, durante o Simpósio “Curating 

Now” em 2001 (Marincola, 2001: 27).  

 

framing 

A prática de comissariado, como anteriormente tivemos oportunidade de referir, tem 

foco numa estrutura teórica que conduz a investigação do sujeito/contexto/temática, 

por forma a determinar um plano de interpretação que, por sua vez, dará origem ao 

traçado de uma narrativa conceptual.  

Esta estrutura teórica depende da visão e abordagem do curador e, como tal, é 

depende exclusivamente da sua criatividade bem como da mensagem pretende ver 

interpretada a partir da sua representação, gerando novas formas de conhecimento.  

Eileen Cooper-Greenhill (2006: 124) aborda esta questão da seguinte forma: “The 

curatorial meanings of objects in museums are produced through complex and multi-

layered museological processes where museum objectives, collecting policies, 

classification methods, display styles, artifactual groupings and textual frameworks 

come together in articulation. The knowledge produced through displays has the 

character of inevitability, but is the result of decision-making processes. The meanings 

made by museum visitors from the visual cultures of display are a product of both 

individual and social interpretive processes and are complex and unpredictable” 74. 

A formulação de frameworks teóricas permitem ao investigador clarificar as 

variáveis de abordagem do seu estudo, obter um enquadramento para a análise de 

informação, definir metodologias de experimentação e finalmente o enquadramento 

conceptual – ou seja, a operacionalização da teoria – que criará a narrativa. 

 

curador ou exhibition-maker? 

Harald Szeemann definiu-se como Exhibit ion-maker  quando em 1969 se demitiu 

do cargo de Director do Kunsthalle Bern, e declarou a sua própria “independência”. 

Segundo ele “Ser comissário independiente significa mantener un frágil equilibrio. En 

determinadas situaciones, trabajas porque quieres hacer la muestra aunque no haya 
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dinero, y en otras te pagan […] me siento orgulloso de seguir teniendo una visión y, lo 

que aún es más raro, de seguir clavando clavos a menudo. Trabajar así es muy 

emocionante (...)el comisario debe ser flexible. A veces es el criado, a veces el 

ayudante, a veces da ideas a los artistas sobre como presentar su obre; en 

exposiciones colectivas, es el coordinador, y en muestras temáticas, el inventor. 

Pero lo más importante de comissariar es hacerlo con entusiasmo y amor – un poco 

obsesivamente” 75 ( Obrist, 2010: 111-112). 

O conceito de Szeemann foi sendo progressivamente disseminado e obtido eco. 

Robert Storr, afirma a este propósito que “The term has only recently come into use, 

and despite its bulkiness, it is preferable in this context to ‘curator’ to the extent that 

it acknowledges the existence of a specific and highly complex discipline and 

separates the care or preservation of art – a curator’s primary concern – from its 

variable disp lay. Many of the best exhibition-makers are freelancers or work for 

institutions that have no permanent collection [...] Similarly all decisions about the 

architectural layout and sequencing of works should reside with the exhibition-

maker, as well as ultimate decisions about lighting, signage, labeling, brochure, and 

text panel design and content, typography, wall color or absence of color, and 

every detail, large or small, that substantively conditions the encounter between the 

viewer and the work. On their own, exhibition-makers have diverse degrees of 

exposure to and command these areas, and at some point or another all will need to 

rely on these areas, and at some point or another all will need the expertise of 

specialists for technical advice, as well as for imaginative solutions to specific 

problems” 76 (Marincola, 2006: 14-15). 

Curiosamente este conceito aproxima-se da hipótese desta investigação, cuja 

pretensão tinha foco na diluição de fronteiras entre as disciplinas de curadoria e 

design expositivo, numa perspectiva de abordagem próxima da art-direction, da 

realização cinematográfica, da encenação teatral e todas as formas de narrativa visual 

ou textual.  
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38. Nils Norman, Proposal 10, 1998. Vista da exposição The Making-Of, Gernerali Foundation 
Vienna 

 

 

curadoria | público 

A actividade da produção expositiva de museus e instituições museais centra-se 

agora na sociedade, procurando reconfigurar e voltar a conceptualizar “o público” – 

antes entendido como massa receptora de informação e cultura – desfragmentando-

o e procedendo ao seu enquadramento segundo nichos de público-alvo por forma a 

alargar audiências e responder às expectativas do mercado, numa lógica que 

curiosamente se aproxima das estratégias de marketing. O público alcançou um 

estatuto de protagonismo em torno do qual giram as politicas museográficas e as 

práticas curadorais. 

Segundo Sharon McDonald e Paul Basu, “Knowledge became an arena for the 

visitor’s own experimentation, and in a manner that made it necessary for them to 

gather evidence through ‘acting’ – what happen if I do this?” 77 (McDonald & Basu, 

2007: 12), opinião partilhada por outros autores de referência. “Curators display 

objects in groups with associated images and texts, and thereby produce 

interpretations for the visitors; meanwhile visitors deploy their own interpretative 

strategies and repertoires to make sense of the objects, the displays and the 

experience of the museum as a whole” 78, corrobora Eilean Hooper-Greenhill (2006: 

124). 

Robert Storr adverte, a propósito da informação, “Never overestimate de information 
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your readers have, but never underestimate their intelligence” 79 (Marincola, 2001: 

20). 

 

curadoria de imaterialidade | networks 

A curadoria imaterial é rigorosamente distinta daquela “real”, pelo que entendemos 

dever analisar esta prática específica com redobrada atenção, ultrapassando o 

conceito mais com de “imaterialidade” associada à mais-valia inerente à criatividade e 

performance intelectual. Joasia Krysa, num ensaio denominado “Curating 

Immateriality: The work of the curator in the age of network systems”, refere-se a este 

formato da actividade commissarial da forma seguinte:  

“The site of curatorial production has been expanded to include the space of 

Internet and the focus of curatorial attention has been expanded from the object to 

processes to dynamic network systems. As a result, curatorial work has become 

more widely distributed between multiple agents including technological networks and 

software […] it is therefore concerned with the politics of curating – with how power 

relations and control are expressed in the contemporary forms that curating takes and 

offers in the context of network technologies […] The issue, however, is not simply to 

engage with online curating in terms of modes of display or new objects to select but 

to consider how the practice itself has been transformed by distributed networks” 80  

(Krysa, 2006: 7). Esta argumentação remete-nos curiosamente para Walter Benjamin 

– na forma do statement incluído no ensaio “The Work of Art in the Age of Technical 

Reproducibility”, de 1936: 

“Earlier much futile thought had been devoted to the question of whether photography 

is an art. The primary question – whether the very intention of photography had not 

transformed the nature of art – was not raised. Soon the film theoreticians asked the 

same ill-considered question with regard to film” 81 (in Zohn, 1999: 220). 

A actualidade deste statement é corroborada pela abordagem que os teóricos do 

cinema efectivamente fariam a partir dele, como previra – e também por Bill Nichols, 

que em 2003 retrabalharia o conceito num ensaio denominado “The work of Culture 

in The Age of Cybernetic Systems”. 
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Uma série de textos foi desenvolvida para explorar a relação entre arte e evolução 

tecnológica, de que destacaríamos os contributos de Jack Burnham, nos anos 1960, 

e o de Bill Nichols, nos anos 1980. O trabalho de Burnham foi desenvolvido durante 

um período em que a tecnologia digital e computacional estava no seu início, usando 

os sistemas de informação como metáfora para descrever a cultura tecnológica e o 

novo papel do artista face a esta realidade. Durante a exposição “Software” (Jewish 

Museum, NY, 1970). Por seu lado, Nichols Burnham usou explicitamente a expressão 

“software” como metáfora de ideias, processos e sistemas em oposição ao 

“hardware” – esta referindo-se às práticas  tradicionais relacionadas com os objectos.  

Mais recentemente Charlie Gere, com base nos estudos anteriores, desenvolveu 

ensaios a partir das questões relacionadas com o objecto de arte em plataformas de 

partilha e a importância da Internet relativamente à acção dos museus. Outro 

importante teórico é Steve Dietz, que desenvolveu em 1977 um artigo intitulado 

“Curating (on) the Web”, em que analisa a forma como a internet afectou e influenciou 

a forma como os museus funcionam e o modo progressivo como têm vindo a olhar o 

universo Web como uma plataforma distinta de apresentação e distribuição (Krysa, 

2006: 7-8). 

Joasia Krysa acrescenta: “Firstly, ‘immateriality’ is employed with reference to the 

Italian autonomous Marxist tradition, as a response to he transformations undergone 

by labor in post-Fordist or network societies. Accordingly, it emphasizes the 

increasingly ‘immaterial’ form of social relations, communications networks and 

information’s systems […] This focus reflects both an extended repertoire of what can 

be curated  […] and furthermore suggests new possibilities for the organization of the 

curatorial process itself (of which software and networks are a part)” 82 (Krysa, 2006: 

9-10). 

A mesma autora adverte chama a atenção para alguma confusão e mal-entendidos 

em torno da pluralidade semântica e conceptual de imaterialidade: “[…] has been 

misunderstood and perhaps confused with other popular uses of the term such as 

‘of no importance or relevance’; ‘inconsequential or irrelevant’, or even more 

commonly as having no material body or substance’. In the context of art, the term 

is often used to describe ‘new conditions of digitalization of artistic and cultural 

practices’ where ‘software and digitalized data are replacing the traditional physical 
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dimensions of artworks’ […] Lillemose relates the term ‘immateriality’ to the 

tradition of conceptualism and its central notion of ‘dematerialization of art’ of art 

objects. He offers a thoroughly materialistic understanding of ‘immateriality’ and 

explains that: ‘dematerialization designates a conceptual approach to materiality 

whereas immateriality designates the new condition – or just the new materiality – 

that network artists taking such a conceptual approach are dealing with” 83 (Krysa, 

2006: 23).  

Centramo-nos seguidamente no entendimento do conceito de trabalho imaterial, ou 

seja, a forma como se estabelecem as relações de poder e controle de networks.   

A tradição marxista associa genealogicamente imaterialidade com um conceito mais 

antigo de “intelecto genérico” – investimento da subjectividade e conhecimento 

humano num processo de trabalho – serve uma nova geração de teóricos para 

explicar que essa actividade produtiva integra várias relações, tais como aquela entre 

os trabalhos manual e intelectual, trabalho material e imaterial, concepção e 

execução, trabalho e criatividade, autor e público.  

Maurizio Lazzarato afirma: “Immaterial labor finds itself at the crossroads (or rather, 

it is the interface) of a new relationship between production and consumption. The 

activation, both of productive cooperation and of the social relationship with the 

consumer, is materialized with and by the process of communication. It is immaterial 

labor, which continually innovates the form and the conditions of communication 

[...] it enlarges, transforms, creates the ‘ideological’ and cultural environment of the 

consumer. This does not produce the physical capacity of the workforce, it 

transforms the person who uses it” 84 (Lazzarato, 1997: 137). 

Autores como Tiziana Terranova (Krysa, 2006: 27-34) têm teorizado sobre a cadeia 

do trabalho imaterial, referindo a emergência necessária de novas máquinas de 

controle e subjectivização que voltam a impor relações hierárquicas ao serviço da 

reprodução social de produção de valor acrescentado, já que se trata de modelos 

fixos e opostos de produção, que devem partilhar o poder. Ela encara a organização 

de controle nos “Sistemas abertos” da forma seguinte: “The organization of control is 

subject to ‘messy local assemblages and dynamic compositions’, to ‘processes of 

bifurcation, resonance and interference between the corporeal and the incorporeal, 

the material and the immaterial, dissipation and accumulation, and auto-
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organization. Thus, open systems, and open cybernetic networks are radically open 

to the Outside, that is they are relentlessly traversed by a flow of matter that is 

informationally compressed in logarithms, organized by algorithmic code and 

modulated by technical machines” 85, a propósito da prática curatorial todos os 

autores analisados têm uma opinião unânime. 

“In recent years, there have been myriad attempts in curatorial, critical and media 

sectors to index the characteristics of their fields to the wider structural 

transformations in the landscape of work. These have mainly been enunciated along 

the axes of ‘creativity’ and ‘flexibility’ once deemed endemic to the artist as 

constitutive exception of the law of value and now valorized as universally desirable 

attributes” 86 (Vishmidt, 2005: 93). 

Christiane Paul, no ensaio “Flexible contexts, Democratic Filtering, and Computer-

Aided Curating”, descreve o papel do curador como: “A ‘filter feeder’, as part of a 

continuous process of selecting and filtering – describing, classifying, creating 

contexts and re-contextualizing within the online environment [...] The existence of 

networks has opened up new spaces both for autonomous producers and DIY 

culture, and the industry of market-driven media” 87 (Krysa, 2006: 81-99). Neste 

ensaio a  autora inclui um quadro, da autoria de Anne-Marie Schleiner (2005) que 

sumariza as diferenças entre o curador tradicional que justapõe ao filter-feeder: 

 

Curador do Passado Filter-feeder do futuro 
Museu ou Galeria exposições Espaço periférico, em conjunto ou sem espaço 

Formação em história da Arte Crítico de Cultura pop, Tecnologia, História 

Ligação a padrões “ricos” da arte Ligado a outros filter-feeders e artistas 

Localizado nas grandes metrópoles urbanas Localidades dispersas 

Controla bem burocracia institucional Deambula e foge das instituições 

Arte como mercadoria Efemeridade, preservação extrema, desafio 

Inserido na comunidade artística Infiltrados, subversores de outras comunidades 

 

Tabela 2 Comparação entre perfis do curador do passado e dos filter-feeders do futuro 
 
 

Também Trebor Scholz reflecte sobre as redes da seguinte forma “Extreme sharing 

networks (evoking the idea of extreme programming) as sustainable mechanisms for 

social change, based on intensive collaborative work. These are characterized as: 
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‘self-organised, technically enabled (through listservers, message boards, friend-of-a-

friend networks, mobile phones, short message service/ text messaging (SMS), peer-

to-peer networks and social software as blogs), autonomous social networks [...] 

Extreme sharing networks are conscious, loosely knit groups based on commonalities, 

bootstrap economies, and shared ethics. They offer alternative platforms of 

production and distribution of our practice” 88 (Krysa, 2006: 189-219).  

 
 

o design expositivo: narrativas, técnicas e media 

A investigação constatou alguma falta de protagonismo relativamente aos 

profissionais do design conectados com a disciplina da montagem expositiva, 

raramente referidos salvo nas brochuras distribuídas localmente, exceptuando figuras 

incontornáveis da arquitectura, design e artes performativas (e.g., Bob Wilson, Jean 

Nouvel ou Zaha Hadid). 

A instalação é crucial em qualquer exposição, apesar de esta disciplina estar apenas 

no início do seu processo de compreensão e reconhecimento. 

Enquanto disciplina as suas fronteiras são complexas, sobretudo porque a sua 

prática é pautada por grande interdisciplinaridade. Fundamentalmente o design 

expositivo refere-se ao conteúdo a expor, à organização e sequência de núcleos 

expositivos para fazer entender as relações entre si e com o espaço, contribuindo 

para potenciar a sua interpretação. “Today exhibition design overlaps with artistic 

movements such as environment art, performance and installation art, it is closely 

related to interior architecture, graphic design and lighting and is increasingly engaged 

with film, fashion, advertising and new forms of media. Above all, an exhibition design 

considers the simple dialogue between the object(s) to be exhibited and the space in 

which they are presented: where the objects are, and how they are arranged will 

determine the nature of the message hey communicate [...] At the heart of any 

exhibition is the notion of communication, and the focus of the designer is to articulate 

the intended messages. Trough a clear sequence of spatial relationships the designer 

articulates the content of the work and its intended didactic interpretation. The 

exhibition designer formats a process of discovery, an uncovering of the world of the 

museum more brand image. Through an exhibition, artifacts are interpreted afresh, 
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translated, as it were, through their new context. Scale, colors, materials, lighting, 

sounds and graphics will all affect the way in which the display communicates to the 

visitor: the reading of the exhibited object will change according to its context and 

presentation [...] At the same time, the expenditure on the physical display can be 

justified in terms of the value of creating ‘experience’ and the memory of brand 

immersion that inevitably promotes the product subsequently. Audiences now 

perceive art, fashion, film, architecture and design as a much more connected world 

of imagery. Technologies now transfer between film and theater and display 

environments. Techniques of digital and media projection or large-scale, specialized 

screens are commonly used in contemporary exhibition and retail environments as a 

means to connect with the public in a way that is familiar” 89 (Dernie, 2006: 6). 

 

 
39. Exposição Brazil: Body & Soul, Solomon R. Guggenheim Museum, NY, 2001-2002. Design 
expositivo Jean Nouvel 
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40. Les Années Pop, Centre Georges Pompidou, Paris, 2001 
 
 

A narrativa tornou-se central nos últimos anos como forma de organizar os objectos 

num espaço de forma eficaz para contar uma história. A narrativa expositiva é um 

story-board que organiza o percurso para relacionar os objectos entre si ou os isolar 

(espacial ou por efeitos luminotécnicos), estabelecer correspondência entre eles e 

criar um estímulo emotivo através dos vários apelos à cognição. 
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41. Jean-Michel Moreau, Le Jeune (1741-1814). L’Accord Parfait 

 
42. Exposição “Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the Eighteen century”. The 
Metropolitan Museum of Art, New York, 2004. Curadores: Harold Koda e Andrew Bolton  

 
 

“The information behind an object must be related to the viewer through a planned 

and directed explanation for it to have meaning. Interpretation is the act or process 

of explaining or clarifying, translating, or presenting a personal understanding about 

a subject or object [...] The opportunity to view objects in relaxed, comfortable 

surroundings where interaction between the viewer and object, the student and the 

teacher, visitor and docent, and the pupils and their peers can occur, leads to 

retention and internalizing of an otherwise academic topic” 90 (Dean, 2005: 5-7). 
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43. Exposição The Historical Mode: Fashion and Art in he 1980s. Fashion Institute of Technology, 
NY, 1989-90. Curadores: Richard Martin & Harold Koda  

 
 

“Exhibition design occupies an important role in contemporary visual culture. In an 

increasingly complex world of persuasive media imagery, the mediatory role of 

‘presentation’ becomes a vital tool of communication. Exhibition design is above all 

multidisciplinary in character and looks to graphics to create space as much as it does 

to architectural convention. It develops interactive software packages at the same 

time as acknowledging the value of simple traditional relationships between light, 

color, and surface, a scale of a space and comfort of a human environment” 91  

(Dernie, 2006: 16). 

A narrativa expositiva evita a organização enciclopédica do velho museu, tornando-se 

uma mais eficaz forma de comunicação e aprendizagem. A narrativa cria uma 
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estrutura contextualizadora dos objectos e conteúdo segundo diferentes níveis e 

ritmos de ênfase, estrutura esta que pode ser episódica, cronológica ou encontrar 

outra qualquer forma sequencial. 

O processo narrativo no espaço desenvolve-se em várias etapas, designadamente: 

> planeamento estratégico; 

> organização dos artefactos, estrutura espacial e roteiro de movimentação; 

> detalhes. 

A narrativa desenha-se habitualmente segundo diferentes abordagens: 

> espaço narrativo; 

> espaço performativo; 

> experiência simulada. 

“Inevitably, a range of cross-over Technologies tend to be employed to generate 

those often theatrical environments: immersive interactives create a kind of narrative 

experience that can be adjusted, as it were, by the visitor […] Devices may vary from 

the simple provision of appropriate seating or non-stepped access to sophisticated 

immersive environments that respond to movements and sounds” 92 (Dernie, 2006: 

20). 

No que concerne às tecnologias implicadas devem ser considerados: 

 

os suportes expositivos (displays) 
 

 
44. “Art of the Motorcycle”, Solomon Guggenheim Museum, NY, 1998; Bilbao, 1999-2000; Las 
Vegas, 2001-2003 . Design expositivo de Frank O. Gehry Associates  
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a iluminação 
 

 
45. Exposição “Au delà du Spectacle”, Centre Georges Pompidou, Paris, 2000-2001. Cortina 
de falso cristal, barreira translúcida para revelar a escultura Michael Jackson and The Bubbles, 
de Jeff Koons 

 
 

comunicação, cor, grafismo 
 

 
46. Art et Publicité, Centre Georges Pompidou, Paris 
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a comunicação cultural no séc. 21 
 
 
 

“Written cultural products such us books, newspapers and magazines are supposedly 

the losers of this tidal wave of images. And lastly, there is a feeling that comes up in 

many accounts about visual culture: the boundaries between image and reality are 

becoming blurred, because images are increasingly taking the place or real” 93  

(Girstberg & Oosterbaan, 2002: 13). 

Por outro lado, a tecnologia digital veio definitivamente contribuir para a redução da 

mensagem escrita – da palavra – já que a cultura visual comunga as bases da história 

da arte (os registos de pintura, escultura, arquitectura) embora abranja outras áreas 

da imagem que servem suportam a investigação de outros campos de media 

(publicidade, cinema, televisão), e portanto quer-nos parecer importante que os 

museus devam reflectir no novo contexto, e passar a fazer recurso a “objectos reais” 

– fora do contexto visual – e utilizar o seu potencial de signos e símbolos para criar 

significado, a aprendizagem  e a comunicação visual. 

Ron Burnett (criticalapproachestoculture+media.blogspot.com) escreveu um divertido 

texto em Abril de 2008 que explora as questões conectadas com a tecnologia e a 

comunicação no séc. 21, tomando como exemplo um jovem contemporâneo:  

“I will call him Anthony. He arrived in Vancouver with a trunk full of DVD's. He uses 

SMS and a variety of social networking tools to communicate with friends and family. 

He uses a small video camera to record his everyday life and edits the output on a 

laptop and then uploads the material onto the Web. He is adept at video games, 

though they are not an obsession. Cell phones are expensive, but he finds the money. 

This sounds familiar — an entire generation working creatively with Facebook and 

Vimeo and Youtube and Flickr. He loves old movies, hence the DVD's. He knows 

more about films from the 1970's and 1980's than most film historians. He can quote 

dialogue from many films and reference specific shots with ease. He uses his 

expertise in editing to comment on the world and would prefer to show you a short 

video response to events than just talk about them” 

“Cultural analysts tend to examine Anthony's activities and use of technology as 

phenomena, as moving targets which change all the time, just as they saw pop music 
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in the 1960's as a momentary phase or like their early comments on personal 

computers which did not generally anticipate their present ubiquity”. 

 

 
47. Redes Sociais 
 

 

“However, what Anthony is doing is building and creating a new language that 

combines many of the features of conventional languages but is more of a hybrid of 

many different modes of expression. Just as we don't really talk about language as a 

phenomenon, (because it is inherent to everything that we do) we can't deal with this 

explosion of new languages as if they are simply a phase or a cultural anomaly”  

“What if this is the new form and shape of writing? What if all of these fragments, 

verbal, non-verbal, images and sounds are inherent to an entire generation and is their 

mode of expression?” 

“Language, verbal and written is at the core of what humans do everyday. But, 

language has always been very supple, capable of incorporating not only new words, 

but also new modalities of expression. Music for example became a formalized 

notational system through the adaptation and incorporation of some of the principles 

of language. Films use narrative, but then move beyond conventional language 

structure into a hybrid of voice, speech, sounds and images” 

“As long as Anthony's incorporation of technology and new forms of expression is 
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viewed as a phenomenon it is unlikely that we will understand the degree to which he 

is changing the fundamental notions of communications to which we have become 

accustomed over the last century” 

“Anthony however has many problems with writing. He is uncomfortable with words 

on a page. He wants to use graphics and other media to make his points. He is more 

comfortable with the fragment, with the poetic than he is with the whole sentence. He 

is prepared to communicate, but only on his own terms” 

“It is my own feeling that the ubiquity of computers and digital technologies means 

that all cultural phenomena are now available for use by Anthony and his generation 

and they are producing a new framework of communications within which writing is 

only a piece and not the whole” 

“Some may view this as a disaster. I see Anthony as a harbinger of the future. He will 

not take traditional composition classes to learn how to write. Instead, he will 

communicate with the tools that he finds comfortable to use and he will persist in 

making himself heard or read. But, reading will not only be text-based. Text on a page 

is as much design as it is media. The elliptical nature of the verbal will have to be 

accommodated within the traditions of writing, but writing and even grammar will have 

to change” 94. 

 

 

 

 

 

conclusão 

Em conclusão do capítulo segundo é possível a agilização do entendimento 

concernente ao percurso evolutivo dos estudos museais e das próprias instituições e 

finalmente o novo contexto da comunicação cultural do novo século. 
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introdução 

No capítulo terceiro tratamos a importância do vestuário como reflexo da sociedade a 

partir da contextualização da exposição de moda, dos anos 1940 ao final do  século 

20.No seu encerramento debruçamo-nos sobre a emergente disciplina comissarial 

denominada por Fashion Curating.
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{portraying society through clothes} 

                      [o reflexo da sociedade através da roupa] 
 

 

[contexto sociocultural – 1940s | 1970s|| 
Consideramos pertinente ‘localizar’ a moda enquanto prática expositiva, 

contextualizando-a no mundo ocidental, na realidade social e produção cultural do 

período pós 2ª guerra mundial.  A partir da investigação do seu percurso evolutivo e    

indicadores de viragem tornou-se possível obter a análise sistemática que seria vital 

para optimizar o traçado do Estado de Arte desta disciplina, bem como o 

entendimento do seu determinante contributo em termos sociais. 

 

conflito, guerra fria e space-age 

Em 1945 é fundada a Organização das Nações Unidas (ONU), para prever e impedir 

futuros conflitos e promover a cooperação entre países, sendo aprovada em 

Assembleia Geral, a proclamação dos direitos humanos, inscritos na Declaração dos 

Direitos do Homem e criando posteriormente importantes organismos focados em 

diferentes sectores, destacando-se apenas a UNESCO, pela ligação ao sujeito desta 

Investigação. 

O período que sucedeu a 2ª guerra mundial foi conturbado, dada a enormidade de 

consequências que aquele conflito produziu política, económica e culturalmente na 

sociedade. A guerra atingira uma escala planetária, travando-se recontros em todos 
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os continentes e cujos efeitos se sentiriam de forma diferente em cada um dos países 

afectados, tal como seria díspar a sua recuperação. 

Numa Europa cujas metrópoles tinham sido devastadas fisicamente – aniquilando os 

traços da história local e do património – redesenhavam-se, de forma dissimulada, as 

fronteiras físicas de “zonas de controle” entre os Aliados – ‘heróicos libertadores’ do 

poder nazi, da ambição de hegemonia nipónica e da ditadura fascista de Mussolini – 

segundo acordos tácitos e secretos para claro benefício dos EUA e URSS, que 

sofrera pesadas perdas materiais e humanas durante a invasão e anexação alemã de 

extensos territórios. 

 

 

48. Missão Apollo 12 - Alan Bean recolhendo amostras de solo lunar, Novembro de 1969 

 

 

O anti-semitismo e o genocídio judaico orquestrado por Adolph Hitler destruíra os 

pilares da estrutura financeira e económica da Europa, dominada há séculos por 

banqueiros e homens de negócios judeus. Os bombardeamentos tinham inviabilizado 
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a indústria e a agricultura, provocando anos de escassez e fome a milhões de 

indivíduos, e a riqueza fora redistribuída aniquilando o poder da aristocracia e alta-

burguesia, vértice da pirâmide do poder na estrutura social  antes da guerra e agora 

dominada por burguesia enriquecida recentemente com negócios ligados à guerra, 

alguns dos quais menos claros.  

O Japão, humilhado pela derrota infligida pela força aérea americana ao seu exército 

que julgava invencível, que apagara do mapa milhões de cidadãos nas cidades de 

Hiroshima e Nagasaki, e pela ingerência política dos EUA, que coage à 

democratização, abalando as raízes culturais da sua estrutura social e tradições 

milenares, muito embora recupere meteoricamente a sua economia, fruto do 

desenvolvimento industrial. 

A Inglaterra demoraria anos a recuperar a economia e a reconstruir património, 

enquanto que a Alemanha teria uma recuperação muito rápida, assente no 

desenvolvimento industrial. Por ocasião da sua eleição, em 1959, o primeiro ministro 

britânico Macmillan afirmaria: “Les temps n’ont jamais été aussi bons... Jamais 

auparavant, les pays occidentaux n’avaient connu une telle abondance de maisons, 

de voitures, de réfrigérateurs, d’aspirateurs, de grille-pains, de jouets et de gadgets... 

Dans les pays d’abondance, toutes les conditions semblaient réunies pour vivre une 

époque de grande prospérité” 95 (Yapp, 1998: 7). 

É neste cenário de recuperação, florescimento económico e tecnológico que os EUA 

e a URSS se transformam em super-potências, estabelecendo entre si uma “Guerra 

Fria” pela hegemonia mundial. Por um lado uma sociedade capitalista, cuja  política 

imperialista procuraria alargar influência e impor como modelo universal, política, 

económica e culturalmente, por outro um modelo marxista-leninista, assente na 

ausência de propriedade privada. 

Pela mão da ONU nasce Israel como nação em territórios injustamente subtraídos à 

Palestina, dando início aos intermináveis conflitos do Médio Oriente e à anexação de 

importantes e férteis territórios palestinos, gerando aberta hostilidade entre 

muçulmanos e ocidentais, que os EUA tentam intermediar pela sua dependência das 

reservas de petróleo árabes, apesar do seu apoio incondicional aos israelitas. 

A União Soviética, fechada ao Ocidente desde a revolução de 1917, emerge do Pós-
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Guerra com uma recuperação económica rápida, e a sua esfera de influência no 

Leste da Europa (a Cortina de Ferro) é amplificada a outros continentes, e o modelo 

socialista que procura seduzir os líderes dos movimentos pro-independência 

aproxima-se perigosamente do território dos EUA - onde decorria a anti-comunista 

era “McCarthysta”, que aterrorizava tudo e todos com os malefícios do comunismo, 

usando o regime novas estruturas de serviços secretos (F.B.I. e C.I.A.). 

 para investigar e mover perseguições, levando a julgamento simpatizantes 

socialistas, activistas sindicais ou estrelas de Hollywood (como Lauren Bacall, 

Humphrey Bogart ou Orson Welles, entre outros, que foram inscritos numa lista negra 

imposta aos estúdios cinematográficos de Hollywood, por ordem do director do 

F.B.I., Edgar Hoover) sobre os quais recaíam suspeitas ou eram alvo de denúncias 

infundadas, cometendo mesmo graves crimes, como por exemplo a condenação à 

morte de Julius e Ethel Rosenberg, inocentes das acusações de espionagem em prol 

da URSS. Esta época tornou-se num gigantesco fenómeno social de terror com 

repercussões em todos os quadrantes da sociedade, espalhando desconfiança e 

conflito. 

Numa clara provocação ao governo americano Krushchev patrocina a revolução de 

Fidel Castro em Cuba (1953-1957), que liberta a ilha de uma ditadura fantoche e priva 

os EUA do seu casino e prostíbulo de eleição. A derrota que os revolucionários 

infligem aos fuzileiros americanos que tentam invadir  a ilha pela “Baía dos Porcos” 

depois da tomada do poder comunista humilha os EUA, e a memorável “Crise dos 

mísseis cubanos” seria o mais grave momento de tensão da Guerra Fria, colocando 

em suspenso o mundo inteiro na expectativa de uma guerra atómica, cujo “happy-

end” fortaleceria a imagem de John Kennedy.  
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49. Funeral do Presidente J.F. Kennedy, Novembro de 1963 

Os media – escrita e imagem – assumem um poder extraordinário, difundindo 

imagens do assassinato do presidente Kennedy ou denunciando escândalos com um 

impacte gigantesco, de que é exemplo a publicação de dados de corrupção, o 

escândalo Watergate, que obriga Nixon a demitir-se. 

O Reino Unido inicia o processo de descolonização do seu império em 1947 e como 

descreve Nick Yapp (1998: 14) “En Egypte, le président Nasser nationalisait le Canal 

de Suez, l’intervention décidée par Anthony Eden [Primeiro-Ministro Britânico (1955-

57)] portât un coup fatal au vieil Empire Britannique” 96, concedendo a independência 

à Índia e Paquistão, França e Bélgica libertarão as suas colónias durante os anos 

1960, pressionadas por movimentos de libertação discretamente patrocinados pela 

Rússia, que apoiará financeiramente os movimentos de libertação do império além-

mar português, que inicia o seu desmoronamento em 1961 com a anexação das 

possessões de Diu, Damão e Goa pela Índia, e que o poder fascista de Salazar 

reprimirá através de uma longa e sangrenta guerra colonial até à sua destituição pela 

Revolução dos Cravos, em 1974. 



 112 

A China revolucionária e ditatorial de Mao Tse Tong está mais centrada em si própria, 

na transformação das infra-estruturas económicas de uma sociedade feudal num 

socialismo industrializado. A sua cruel “Revolução Cultural” fecha a China sobre si 

própria, recusando participar no comércio internacional, o seus efeitos são 

devastadores. “By victimizing the educated and the enterprising, Mao wrecked the 

economy and impoverished China. Propaganda strove to conceal the truth-not least 

from Mao himself” 97 (Fernández-Armesto, 2007: 978), mas apoiava organizações 

comunistas vizinhas nos países vizinhos ou os partidos pro-independência de 

colónias ocidentais. 

Os conflitos locais nos quatro continentes em que os imperialistas EUA  se envolverão 

são uma constante, da Guerra da Coreia ao Vietname (e afectará o Vietname, o Laos 

e Camboja) à da América do Sul aos movimentos anti-racistas e pacifistas no interior 

dos EUA ou activismo anti-apartheid, do surgimento dos movimentos e exércitos 

terroristas em Itália, Irlanda, Espanha, Palestina, Líbano, etc., até aos protestos 

estudantis do Maio de 1968. 

 

 

50. Malcom X, activista dos direitos dos Negros nos EUA, 1965 
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“Not since the 1840s or the 1920s had been such tumultuous political upheavals 

throughout the world. The alphabet of instability began with Algeria and apartheid, 

went on to Biafra and the Berlin Wall, the Congo and Cuba, and worked its way right 

through to Vietnam. The dramas were tragic, exciting, uplifting, depressing, shocking 

and continuous […] In South Africa, apartheid produced the Sharpeville massacre and 

the assassination of Verwoerd... The momentum created by the civil rights movement 

swept through the United States in the Sixties. In the ensuing turmoil Martin Luther 

King was gunned down; there were race riots in LA, Chicago, New York and 

Cleveland; an Malcolm X and Black Power burst upon the scene” 98 (Yapp, 1998: 7). 

A concorrência entre a Sociedade de Consumo e o Socialismo Comunista,  marcaria 

definitivamente este período com o início da Space Age, numa corrida que levaria  o 

russo Yuri Gagarin a tornar-se no primeiro homem  a entrar em órbita no espaço, logo 

sucedida pelo sucesso da missão Apollo 12 (1969), que coloca Armstrong a hastear 

a bandeira americana e caminhar na superfície lunar, em directo para a televisão – 

media que substituirá o rádio e o cinema na comunicação, para influenciar 

definitivamente a produção cultural das gerações seguintes, alterar o establishment, 

dar lugar a novos valores, comportamentos sociais e modelos, a uma escala 

inimaginável abrangente de todos os sectores da comunidade da nova ordem. “There 

was a genuine scientific desire to find out more about our universe. There was also a 

squalid contest to see whether East or West would gain control of a tiny corner of the 

infinite” 99 (Yapp, 1998: 274). 

 

cultura pop e contestação 

Contrariando as convenções a juventude é contagiada pelos ritmos negros que 

invadem as cidades da América e nos 1950s dão origem à grande expressões da 

música “branca”, o frenético rock’n’roll. A música conhece uma explosão criativa 

ímpar, proliferando novos géneros e estilos que vão desde o rock’n’roll à música de 

contestação, e à Pop – “There are many who thought (and still think) that Pop was the 

Sixties. The roll-call of hits and stars reads like a Who’s Who of popular music – Elvis, 
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Ike and Tina Turner, Sonny and Cher… Chuck Berry, The Bee Gees, The Crystals, 

The Ronettes, The Supremes, The Who... the list goes on forever… At the center of it 

all were The Beatles, the four lads from Merseyside, who became the most famous 

people in the world” 100 (Yapp, 1998: 19). 

 

 

51. Concerto dos The Beatles, London Palladium, 1963 
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52. John Lennon e Yoko Ono, numa das polémicas imagens da década, 1968 

 

 

Além do desafio ao statement, questionando a guerra do Vietname, por exemplo, e à 

segregação racial herdada do séc. 19 e da própria construção da nacionalidade, a  

nova geração americana de baby-boomers ridiculariza o modelo do “sonho 

americano”, através da música, em baladas de Bob Dylan ou Joan Baez, e de novas 

expressões artísticas e culturais, para de se introduzir socialmente o consumo de 

estupefacientes (tradicionais ou químicos) associado aos movimentos hippies e a 

Woodstock, o maior festival de música de sempre. Make Peace not War transformou-

se no slogan de protesto da juventude, que transformou as universidades em centros 

de anarquia, liberalismo, cultura pop e ‘ameaça vermelha’. Os jovens rapazes usam 
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cabelos longos e as mulheres cortam-nos muito curtos, provocando a ira dos 

progenitores. 

 

 

53. Jovens consumidores de heroína 

 

Os Rolling Stones, muito conhecidos em Inglaterra, conhecem um extraordinário 

sucesso nos Estados Unidos, onde realizam o seu primeiro tour em 1965, e a banda 

seduzirá milhões de histéricas jovens, fascinados com o ritmo e a sensualidade 

enérgica de Mick Jagger. 

Expressões musicais locais emergem em países periféricos. A bossa-nova, uma 

evolução erudita que nasce do samba das favelas e do Carnaval da década de 1930 

com algumas influências da música do americano Gershwin, é popularizado no 

mundo inteiro dos meados de 1950, pelas letras que Vinicius de Moraes escreve para 

temas como a “Garota de Ipanema”, da percussão e dos sons de violão compostos 

António Carlos Jobim ou João Gilberto, canções que serão cantados quer por artistas 

brasileiros como Nara Leão ou Astrud Gilberto, como estrelas internacionais como 

Ella Fitzgerald ou Celia Cruz.  

Nas Caraíbas é tempo de merengue, rumba e cha-cha-cha e na Jamaica dos 1950s 

Jacki Mitoo canta o estilo embrionário do reggae que, nas décadas seguintes Bob 

Marley e Peter Tosh difundem pelo mundo inteiro num ritmo morno e sincopado, 



  117 

claramente associado ao consumo de marijuana – arbusto cuja folha simboliza a 

juventude rebelde – e darão mais tarde lugar ao ska. De África emergem Miriam 

Makeba ou a banda Osibisa, com seus ritmos quentes de batuque, e do México 

chega a guitarra magistralmente dedilhada por Carlos Santana, nos meados de 1960. 

Às agressivas bandas de heavy metal (1960-70) sucede-se o punk dos Sex Pistols ao 

mesmo tempo que o andrógina David Bowie conquista milhões de fãs em 1969, 

ressurgindo para a consagração em 1972, em pleno período glam rock.  

Se, num passado recente, a entidade paterna  constitua o principal modelo de 

referência dos valores, convenções e normas do comportamento correcto para 

interagir socialmente – que incluíam uma ridícula gramática de regras de etiqueta em 

função de cada ocasião, evento familiar ou comunitário – a nova geração entra em 

rota de colisão com essas barreiras oitocentistas e elege novos modelos, segundo o 

critério único de ajuste ao seu contexto cultural. 

James Dean, Marlon Brando, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Che Guevara, Ali McGraw, 

Steve Mc Queen, Peter Fonda e Dennis Hopper revelam a iconografia de ideais e 

valores, o imaginário de uma geração em ruptura total com o sistema. Para além 

disso, a facilidade de deslocação através do planeta, consequência no investimento 

na tecnologia aeronáutica – estabelece contacto com sociedades transcontinentais, 

culturas e práticas religiosas que exercem fascínio nesta sedenta franja da população.  

Nos EUA despontam os movimentos activistas feministas e gays que se manifestam 

pelo reconhecimento dos seus direitos, e que vão progressivamente forçando a 

alterações de estúpidas convenções discriminatórias. Os protestos dos movimentos 

anti-guerra, o impacte social da perda de milhares de vidas (cuja estimativa se situa 

entre mais de um a três milhões de vietnamitas, 200 a 300.000 cambodjanos, 20 a 

200.000 cidadãos do Laos e 58.220 americanos) e os elevados custos de guerra 

levam finalmente à retirada do Vietname, decretada pelo Congresso em 1973. 

 



 118 

 

54. Morris Mini, Carnaby Street, London, 1966 

 

 

entretenimento 

O pós-guerra transformará a indústria do cinema, emergindo o ‘cinema de autor’ e 

uma despretensiosa forma de cinema europeu, contando histórias de pessoas 

simples, com orçamentos reduzidos, mas uma grande qualidade plástica. Rossellini 

criava o neo-realismo que retratava famílias desfavorecidas, na Suécia Ingmar 

Bergman produzia algumas das suas obras-primas, François Truffaut e Godard 

redesenhavam o cenário do cinema francês com a Nouvelle Vague e o italiano Fellini 

seria vencedor de dois Oscares – La Strada e La Notte di Calabria – e a partir do 

Canadá surge David Cronenberg, explorando o medo através do cruzamento de 

factores psicológicos com os físicos. Hollywood produzia vários géneros e disparava 

produções em várias direcções: os lendários westerns de John Ford, épicos como 

Cleopatra, grandes êxitos de bilheteira de orçamento astronómico ou clássicos dos 
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1950s, em Technicolor, nos quais James Dean, Montgomery Clift, Elizabeth Taylor, 

Lauren Bacall ou Marlon Brando protagonizam obras que são de referência, com 

geniais guiões que influenciarão os baby-boomers. Exemplos são Rebel with a Cause 

(Nicholas Ray, 1955), A Leste do Paraíso (Elia Kazan,1953) ou Um eléctrico chamado 

desejo (Stanley Kowalski, 1951), comédias românticas, musicais, ou adaptações de 

grandes obras de escritores e dramaturgos. A partir de Tennessee Williams, 

destacamos A Noite da Iguana (John Houston, 1964) e o multi-oscarizado Sweet Bird 

of Youth (Richard Brooks, 1962) e de Truman Capote A Sangue Frio (Richard Brooks, 

1967) ou Breakfast at Tiffany’s (realizado por Blake Edwards, 1961) que celebriza 

Audrey Hepburn, vestida por Hubert de Givenchy. 

O britânico Alfred Hitchcock transfere-se para Hollywood e neste período afirma-se 

como mestre do suspense e realiza as obras da sua filmografia que o consagram, 

deixando-nos o legado de obras-primas como Psycho (1960) ou Birds (1963). 

Também o genial Orson Welles (1915-1985), realizador, actor, encenador, guionista e 

produtor, desenvolve uma extensa obra no teatro, cinema e televisão, e embora 

outsider em Hollywood, produz filmes clássicos de referência como o Citizen Kane 

(1941), a Dama de Shangai (1947) ou Othello (1951), na Europa. A sua marca como 

autor desesperaria os estúdios pela imprevisibilidade e seria impressa pela narrativa 

não-linear, ângulos de filmagem únicos, jogos de luz como o chiaroscuro, imagens 

“picadas” e planos longos. 

Em 1959 o brilhante filme do francês Albert Camus Orpheu Negro, adaptação de uma 

peça de Vinicius de Moraes e versão tropical da clássica tragédia grega no contexto 

moderno do Carnaval, filmado numa favela do Rio de Janeiro, ganha a Palma de 

Ouro do Festival de Cannes, arrebatando no ano seguinte o Oscar na categoria de 

‘Melhor filme em língua estrangeira’ e o Golden Globe Award a que soma o BAFTA 

Award em 1961. 

Uma nova geração de realizadores cria o americano ‘cinema independente’, 

dispondo de equipamento caseiro, orçamentos inexistentes e geniais actores, produz 

filmes de culto como Easy Rider, dirigido por Dennis Hopper (1969), que explora os 

problemas sociais e alcança uma inesperada escala nacional e internacional.  

Em todo o mundo vão sucedendo brilhantes realizadores de referência, Luchino 

Visconti, Michelangelo Antonioni ou Werner Fassbinder, autores cujo estilo particular 
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de alguns das mais importantes obras cinematográficas do século, inspirando-se no 

tempo passado e presente. 

Na Europa, vai-se sucedendo um clube de grandes estrelas que inclui nomes de 

actores extraordinários como Simone Signoret, Jean Gabin, Jeanne Moreau, Sophia 

Loren, e outras que nos deixaram imagens que se associam a filmes em particular, 

tais como a bomba sexual Brigitte Bardot – que protagoniza a das primeira cena de 

nudez do cinema no filme E Deus Criou a Mulher de Roger Vadim (1956) – Alain 

Delon e Romy Schneider, que vivem na tela um drama de ciúme e posse sexual em 

La Piscine de Jacques Deray (1969), Marcelo Mastroianni e Anita Eckberg banhando-

se na Fontana de Trevi em La Dolce Vita de Fellini (1960), Vanessa Redgrave e Jane 

Birkin no retrato dos swinging sixties londrinos em Blow-Up de Antonioni (1966), 

Helmut Berger, musa de Visconti, em Ludwig (1971), a sofisticada Catherine 

Deneuve, vestida por St. Laurent, no filme Belle de Jour de Luís Buñuel (1967).  

 

 

55. Catherine Deneuve, em “Belle de Jour” de Luis Buñuel, de 1967 

 

 

O futuro como temática inspira os geniais filmes de Jacques Tati, que ridiculariza uma 

perspectiva de modernidade e inovação tecnológica em originais cenários a partir dos 

quais cria efeitos de luz e movimento admiráveis. O cinema de ficção científica, com 
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origem na banda desenhada e consequência da Era Espacial faz surgir grandes obras 

psicadélicas como Barbarella (Roger Vadim, 1968) ou o brilhante Laranja Mecânica 

de Stanley Kubrick, adaptação da obra de Anthony Burgess (1971). 

O personagem James Bond da série 007, é adaptado para o cinema das novelas de 

Ian Fleming, e uma série de filmes que ficcionam a espionagem do período da Guerra 

Fria, tem início em 1962 com Dr. No, realizado por Terence Young, tendo como 

protagonista Sean Connery e tornará célebre e repetida por muitos a frase “shaken, 

not stirred”. 

A TV torna-se um dos mais importante meio de comunicação, e os telespectadores 

confortavelmente instalados em casa, recebem a enorme influência cultural que 

emana do televisor. Telejornais, talk-shows, concursos de inteligência, concertos 

musicais e cinema são alguns dos ingredientes que preenchem a programação dos 

diferentes canais de difusão. Na Europa, o poder político privatiza os antigos canais 

públicos e a tecnologia de comunicação por satélite alarga a influência em termos 

territoriais. 

A dança recebe de braços abertos Rudolf Nureyev, genial bailarino russo que escapa 

ao poder comunista durante uma tournée e se asila no Ocidente. Merce Cunningham 

e Martha Graham revolucionam a dança, criando a dança contemporânea. Graham 

executa os movimentos das suas coreografias em cenografias de Noguchi e a 

influência artística que exerce é por muitos comparada à de Picasso, Stravinsky ou 

Lloyd Wright nas respectivas áreas, tendo sido agraciada com o Kennedy Center 

Honors (1979), a Presidential Medal of Freedom (1976) e a National Medal of Arts 

(1985). Na Europa a inovação centra-se em Maurice Béjart. 

Em 1955 inaugura na Califórnia o primeiro grande parque de diversões, a Disneyland, 

considerada por teóricos como Umberto Eco e Jean Baudrillard como expressão da 

hiper-realidade. Baudrillard, na obra “Simulacra and Simulation” argumenta que “[…] 

‘the imaginary world’ of Disneyland magnetizes people inside and has been presented 

as ‘imaginary’ to make people believe that all its surroundings are ‘real’” 101 (in Poster, 

1998: 166-184). 
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arte, arquitectura, design 

A arte contemporânea, classificada pelos museus como a produção artística do pós-

guerra, conhece reconhecimento e corporizam-se os primeiros museus que a 

enquadram no tempo e um período de particular efervescência, dando espaço para a 

criação de novas manifestações e expressões artísticas – que irão progressivamente 

diluir fronteiras entre artes maiores ou menores, incorporando referências da cultura 

popular. 

Em 1942, a coleccionadora Peggy Guggenheim instala a Art of Our Time Gallery, sob 

a égide da fundação da família, a Solomon Guggenheim Foundation, onde expunha 

uma vasta obra de pintura europeia, que adquirira através das suas relações boémias 

com os autores, onde vivera, e também de pintores americanos pouco conhecidos 

(como Pollock) e de artistas exilados como Max Ernst e Paalen, ou também Brancusi 

e Kandinsky, abrindo caminho à explosão de museus de arte contemporânea, 

centros culturais e galerias, como referido anteriormente. 

Apesar de a década de 1950 ter sido marcada pelo desaparecimento de grandes 

figuras da arte, como sublinha Nick Yapp (1998: 188) “Some giants still flourished: 

Stravinsky, Lloyd Wright , Le Corbusier and Picasso. And there were plenty of ‘angry 

young men’ leaving the wings and strutting out onto centre stage: John Osborne, 

Jack Kerouac, Jasper Johns, Rauschenberg. Jackson Pollock arrived on the scene, 

cycling over many a canvas, but was killed in a car crash in 1956” 102.  

Num episódio inédito, a primeira dama dos EUA, Jackie Kennedy persuade o ministro 

francês da Cultura, André Malraux, a “partilhar” com os americanos o privilégio de 

admirar a mais conhecida obra de arte do mundo “La Gioconda” de Leonardo da 

Vinci. Contra tudo e todos, as ordens do ministro são implacáveis e os peritos em 

conservação do Musée du Louvre, que temiam o risco de a obra poder ser danificada 

pela humidade durante o longo transporte através do Oceano, encontram as 

soluções de acondicionamento e o quadro é cedido durante três meses para ser 

exibido em 1963 em Washington e NY, exposição inaugurada pelo Presidente 

Kennedy na National Gallery of Art da capital, com a pompa e circunstância de 

cerimónia de estado, e visitada por milhares de pessoas. Em 1974 seria novamente 

‘cedida’ provisoriamente e exibida em Moscow e Tokyo. Em 1967 uma exposição da 
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obra de Picasso em Paris recebe milhares de visitantes. 

 

 

56. Inauguração da exposição de La Gioconda, Washington, 1963. JFK, Marie-Madeleine 
Lioux, André Malraux, Jackie Kennedy e L.B. Johnson 

 

A Pop Art, movimento artístico subversivo que se iniciara em Inglaterra nos meados 

de 1950 e depois nos EUA, é alvo de debate em relação ao valor artístico por 

explorar o quotidiano e o imaginário da cultura popular, aclamada por uns e odiada 

por outros. Jasper Johns e Rauschenberg influenciam decisivamente a linguagem e 

consolidação do movimento. Tom Wesselmann e outros artistas utilizam esta 

linguagem, embora os artistas mais representativos sejam Roy Lichtenstein, Hockney 

e Warhol. Andy Warhol seria a figura central do movimento visual, explorando outras 

disciplinas artísticas como o cinema, tendo realizado dezenas de filmes de culto entre 

1963 e 1985, mas sobretudo celebrizado pelas suas serigrafias que retratam 

celebridades, o Shah da Pérsia, Reza Pahalavi e a imperatriz Farah Diba Pahalavi, 

Mick Jagger ou figuras da alta-sociedade de NY. O seu atelier, a célebre Factory, 

seria local de excessos boémios, sexo e consumo de anfetaminas, mas sobretudo 

epicentro de criação, ponto de encontro de artistas como Truman Capote, Lou Reed, 
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Mick Jagger, berço dos “The Velvet Underground” e da cantora Nico, e à sua volta 

gravitavam nas excêntricas festas milionárias como Diane Furstenberg, Eddie 

Sedgwick ou a irmã de Jacqueline Kennedy, Lee Radzwill, figuras da moda como o 

costureiro Halston, Diana Vreeland, ou amigos de amigos. O jet-set de NY disputava 

a sua extravagante presença nas suas festas e adquiria os seus retratos em serigrafia 

que  produzidos num ala da Factory onde poderia estar decorrer ao mesmo tempo 

uma filmagem ou outra qualquer experimentação. A obra da bem cotada obra de 

Warhol explorava os tabus da sociedade mainstream e consumo de drogas, 

travestismo e transexualidade, nudez e relações homossexuais são comuns nos seus 

filmes, e proibida a sua exibição considerados obscenos e socialmente inaceitáveis.  

 

 

57. Retrato de Andy Warhol 

Surgem novas formas subversivas de expressão artística como a performance ou a 

instalação e movimentos como o minimalismo e a arte conceptual, a Arte Povera, o 

Hiper-realismo, Fotorrealismo e marca a consagração de grandes artistas como 

Joseph Bueys, Francis Bacon, Lucien Freud, Hopper, Gilbert & George, Dennis 

Hooper, etc.. Na fotografia revelavam-se Diane Arbus com as suas perturbantes 
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fotografias da América profunda do pós-guerra ao mesmo tempo que na moda se 

destacam fotógrafos como Beaton, David Bailey, William Klein, Horst P. Horst, 

Avedon, Helmut Newton, Guy Bourdin, além de outros, são as novas estrelas. 

 

 

58. Edifícios do Congresso, Brasília. Arquitecto Óscar Niemeyer, 1960 

 

A arquitectura projecta-se no futuro e no mundo inteiro constroem-se arrojados 

edifícios baseados em conceitos inovadores que tinham consolidado o 

“Contemporary Style”, e a genialidade de arquitectos como Lloyd Wright, Le 

Corbusier,  Niemeyer, Saarinen, Koenig, Neutra ou a dupla Eames imprime a sua 

marca no tempo, em aeroportos, edifícios públicos e privados, cidades inteiras como 

a de Brasília por Óscar Niemeyer e planeamento urbanístico de Lúcio Costa ou as 

villas indianas de Le Corbusier e mais tarde Norman Foster, Paulin, Philip Johnson e 

Renzo Piano, entre outros. 
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59. Entenza House (Case Study House #9), projecto de Charles Eames e Aero Saarinen, 1945-
1949 

 

 

60. Lounge chair e ottoman, Ray e Charles Eames, 1956 

 

As Exposições Universais contribuem de forma importante para o desenvolvimento da 

disciplina e promoção da tecnologia e os países participantes concorrem entre si no 
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arrojo dos pavilhões projectados pelos seus grandes arquitectos, entre as quais se 

destacam as Expo’58 (Bruxelas), Expo’67 (Montreal), e Expo’70 (Osaka). 

Nos EUA o designer industrial francês Raymond Lowey desenha alguns dos mais 

icónicos logótipos do século , entre os quais a Coca-Cola, Lucky Strike, Shell ou IBM, 

interiores para o Concorde ou a estação espacial Skylab. Destaque ainda para a 

dupla Ray & Charles Eames que desenha alguns dos ícones de mobiliário do séc. 20, 

usando novas tecnologias como o plywood ou a fibra de vidro. Nos países nórdicos 

desponta uma geração de projectistas que desenham simples, modernas, 

confortáveis e sofisticadas peças de mobiliário como Wegner ou Jacobsen, os 

inovadores padrões nos tecidos de Marimekko, e os arquitectos como Saarinen ou 

Florence Knoll algumas das peças de referência no design moderno. Dieter Rams 

estiliza rádios, aparelhos de som e electrodomésticos e uma nova vaga, onde estão 

incluídos nomes como Paulin, Colombo, Gaetano Pesce, Castigliogne e Andrée 

Putman, cujos objectos reflectem a modernidade da era espacial no quotidiano e 

marcam os 1960-70s. 
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61. Projecto habitacional de Buff, Straub e Hensman, 1958 (Case Study House # 20) 

 

Alexey Brodovitch, de origem russa, explora novas linguagens no design de 

comunicação na revista de moda Harper’s Bazaar que inspirarão os minimalistas dos 

anos 1980-90 e nos anos 60 a revista Rolling Stone lidera uma explosão de formas 

estilizadas, arte-nova ou orgânicas. 
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62. Publicações periódicas, finais de 1950s | 60s 
 

A indústria da publicidade conhece uma enorme explosão para servir grandes 

empresas na sedução dos consumidores, segundo novos conceitos e linguagens.  

 

tecnologia 

A indústria aeronáutica conhece um exponencial avanço, dando lugar ao jumbo jet 

que substitui os pesados aviões a hélice e os Caravelle e aeronaves produzidas pela 

Boeing cruzam os céus transportando centenas de passageiros, culminando com a 

invenção anglo-francesa do supersónico Concorde (1969), protótipo da inovação 

tecnológica que reduz a cerca 3 horas a distância entre Paris e New York, 

descolando de moderníssimos aeroportos  como o inovador Charles de Gaulle, nos 

arredores de Paris, obra que teve como principal arquitecto Paul Andreu inaugurado 

em 1974 (Paris) ou o futurista Terminal Internacional do JFK (NY), projectado pelo 

arquitecto Aero Saarinen. 
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63. Sky taxi, projecto de W.F. Moore desenvolvido pela Textron’s Bell Aerosystems Company, 
Buffalo, NY  

 

 

64. Scooter-chic, 1956 

 

Nos EUA, as grandes marcas Ford e General Motors produziam há algumas décadas 

os mais arrojados automóveis, introduzindo alterações tecnológicas – objecto de 
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desejo da classe média – a Europa pós-guerra centrou-se na produção de modelos 

baixo custo de produção, acessíveis a todos.  

A francesa Citroen cria o “2 CV”, cujo sistema de suspensão desafiava as leis da 

gravidade, enquanto que na Alemanha a Volkswagen criava o clássico modelo Beetle 

e a Fiat lançava o pequeno Cinquecento. A inovação tecnológica caracterizaria 

também a série DS da Citroen, produzida entre 1955-1975 e do Reino Unido viria o 

Mini da British Motor Corporation (1959), ícone britânico dos anos 60 assim como 

luxuosos modelos desportivos da Aston Martin. A indústria automóvel italiana 

desenvolve automóveis desportivos e velozes com design espacial e introduz os 

Maseratti e Lamborghini, destinados aos milionários excêntricos amantes da 

velocidade ao passo que a indústria alemã propõe estáveis e bem desenhados 

modelos produzidos pela Mercedes ou BMW. 

 

 

65. Protótipo da aeronave supersónica anglo-francesa Concorde, cujo voo inaugural ocorreria 
em 1969 

 

 

moda 
A indústria da Alta Costura parisiense recupera lentamente algum do fulgor que 

detinha antes da guerra, e surgindo uma nova geração de costureiros que ditava o 

comprimento da saia, profundidade do decote, cor ou largura de mangas. Na Itália 
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pré-conflito Mussolini tinha proibido influências externas e incentivado o surgimento 

de um estilo italiano, de que despontarão Simonetta, Fabiani e outros. Os 

Americanos, isolados da influência francesa e condicionados pelos racionamentos, 

desenvolvem aquilo que se designará como “American Style”, pelas mãos de Claire 

McCardell, que ficará famosa pelas peças funcionais, acessíveis, de estilo desportivo 

sofisticado, próximas do pronto-a-vestir. 

A Europa tomou contacto com o modelo americano do “ready-to-wear”, 

desenvolvido durante a guerra, como solução política e económica para a nova 

“sociedade democrática” e de consumo, permitindo produzir enormes quantidades 

de vestuário com apelo estético, cujo reduzido custo garantia acesso às mais 

desfavorecidas franjas da sociedade, resultado de um processo industrial de 

rentabilização produtiva.  

Em 1947 Christian Dior apresenta a sua primeira colecção, que marca uma viragem 

na silhueta feminina, alterando radicalmente a imagem masculina das mulheres dos 

1940s. O New Look da colecção enfurecerá mulheres que recusam as saias longas e 

a elegância feminina e ao mesmo tempo será aclamada e copiada no mundo inteiro. 

Sobre ele Richard Martin e Harold Koda afirmarão (1996: 10-11): “His first collection 

and those of the succeeding decade purveyed fashion in denotation of the feminine 

and the opulent. His surety in each overall silhouette was the postwar antidote to the 

loss of fashion incurred during the war [...] Art Historian Rémy Saisselin argued in 

1959 on Dior’s positing that ‘a dress by Dior, like a poem by Válery, is a feast of the 

intellect” 103. Falecendo em 1957 será substituído pelo jovem e promissor Yves St. 

Laurent, que se mantém na direcção artística da Casa até o início dos anos 1960, 

quando abre a sua aclamada Maison de Couture. Cristóbal Balenciaga, um discreto 

basco espanhol deslumbra as grandes editoras de moda com a arquitectura das 

suas peças, influenciadas pela sua cultura natal. 
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66. Invisible sandals, Salvatore Ferragamo, 1947 

 

Refugiada na Suíça até finais de 1950, Coco Chanel regressa a Paris e introduz o 

clássico Tailleur Chanel, um pouco conservador, mas elegante e prático para a 

cidade  

Se a alta-sociedade de NY disputava vaga para adquirir os vestidos produzidos no 

atelier do genial Charles James, a partir de Itália o bottier Salvatore Ferragamo faz 

sucesso com as suas criações futuristas, enquanto Paris aplaude Roger Vivier (que 

cria os sapatos para Dior) ou Massaro (que desenhará o clássico sapato Chanel) e 

nos anos 1960 milaneses surgirá outra geração de costureiros, entre os quais 

Valentino e Mila Schoen.  

Os homens mantinham a etiqueta que os dress codes estabeleciam: até às 6 da 

tarde  usavam fatos escuros, camisa branca e gravata, sendo o colete opcional, fatos 

esses que foram variando em largura de caça, comprimento, lapelas ou estrutura de 

corte – sempre com os inevitáveis chapéus sobre a cabeça, traje codificado como 

morning dress. A partir dessa hora trocavam o seu uniforme por um smoking, 

indumentária formal com o código de black-tie, para acompanhar as senhoras à 

Ópera ou ao teatro. Os jantares de estado ou de gala, bailes e casamentos exigiam 

white-tie, traje constituído por fraque negro, colete igualmente negro sobre camisa e 

laço brancos.  

“Après la Seconde Guerre mondiale, l’influence des États-Unis persista en Europe. 

Certes, Paris et Milan réaffirmaient leur prédominance dans le monde de la haute 
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couture, mais, avec les années cinquante, une mode alternative et marginale vit le 

jour. Le style vestimentaire américain faisait fureur dans le monde entier, c’était 

“sensass” et “dans le vent”. Les jeunes se faisaient couper les cheveux en brosse et 

portaient des tennis, des pulls et des pantalons” 104  (Yapp, 1998: 209). 

A juventude rebelde dos anos 1950 seria influenciada pelo cinema e elas suas novas 

estrelas e os jeans, os blusões perfecto de pele negra e as t-shirts brancas de Marlon 

Brando no écran são copiadas por milhões de jovens. 

 

 

67. Jovem Teddy Boy, Londres, 1954  

 

Os anos 1970 foram marcados pela descoberta da cor e da liberdade pelo mundo da 

moda, e cuja democratização inovadora se desloca para as ruas de Londres. “It was 

epitomized by the mini-skirt – one small piece of material for a woman, one giant leap 

for womankind... Men, too, had one of these brief periods when they could strut about 

in rich plumage. The streets of the West were thronged with dedicated followers of 
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fashion, in Italian suits, in floral shirts, in hippie furs and flowing kaftans. Designers and 

models became celebrities. People who cared little about fashion knew all about Mary 

Quant, Jean Shrimpton and Twiggy. Carnaby Street and the King’s Road were familiar 

names who had never been near London. The designs flowed from boards of top 

couturiers, and the mass-produced variations on the designs filled the rails of the 

chain stores and boutiques” 105 (Yapp, 1998: 228). 

 

 

68. A lendária manequim Twiggy vestida de Paco Rabanne, 1967 

 

A alta-costura francesa deixa-se influenciar pelas novas gerações ou pela Space Age 

e uma nova geração de costureiros (Cardin, Courrèges ou Paco Rabanne) revoluciona 

as passerelles de Paris, ao mesmo tempo que Yves St. Laurent cria colecções cuja 

inspiração viaja no mundo da arte, geografia ou passado, embora se comece a 

assinalar o declínio vertiginoso da couture. É também este talentoso costureiro que 

cria o conceito de prêt-à-porter de alta gama e abre uma loja em Paris na qual vende 



 136 

a marca “St. Laurent Rive-Gauche” para enfrentar os novos tempos, introduzindo no 

vestuário feminino peças como o smoking ou a saharienne, a partir do masculino. 

 

 

69. Topless Shoes (circa 1958), Beth Levine 

 
 
As Maisons de Couture, ameaçadas pela democratização da roupa pronta, inventam 

novas linhas de vestuário produzido em série ou os conceitos de marca, linhas de 

difusão, franchising ou licenças (concedendo o uso da sua marca por contratos de 

licenciamento a fabricantes locais pelo mundo inteiro cujo design próprio fiscalizam 

periodicamente) e emprestando o nome a uma infinidade de produtos, de camisas a 

caramelos, das esferográficas aos isqueiros, chegando ao extremo de Pierre Cardin 

assinar linhas de sanitários. 

A indústria italiana cria um estilo próprio para o vestuário masculino em série, com um 

requinte próximo da tradição artesanal que inovava em corte, padrão, cor ou textura, 

consolidando globalmente a sua supremacia no sector.  

Jacqueline Kennedy foi sem sombra de dúvida uma das mulheres que mais 

influenciaram o mundo, em termos de estilo, entre os 1950-70s. A sua presença e 

elegância aristocrática moderna e discreta era admirada nos EUA e encantava 

políticos e media nas visitas de estado e o jovem saudável casal representava o país 

mais poderoso e democrático do mundo ocidental. Durante anos ninguém esqueceria 

o tailleur rosa com chapéu que usava durante o assassinato de J.F.K. ou o rigoroso 

fato de luto no seu funeral e anos mais tarde o ousado mini-vestido de casamento 
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desenhado por Mila Schon para o enlace com o milionário grego Aristóteles Onassis.  

 

 

70. A sociedade de consumo, anos 1960 

 

A cultura urbana faz despontar tribos urbanas de contra-cultura cujos códigos de 

vestuário unificam grupos de indivíduos sem esperança no futuro, rompendo com os 

valores da sociedade mainstream – dinheiro, prestígio, sucesso, fama – para afirmar a 

sua ‘autenticidade’, criando cada um deles o seu próprio lifestyle e juízos de valor. 

Ted Polhemus esquematiza estas manifestações criativa de grupo (1994: 137) numa 

complexa teia onde se cruzam influências entre tribos, de década em década, que 

fazem surgir novos fenómenos comportamentais com códigos de vestuário que 

sublinham a sua autenticidade e irreverência. 

Segundo Ted Polhemus, o esquema seguinte sistematiza as principais tribos urbanas 

surgidas entre 1940 e 1980 (1994: 136-137): 
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1940s 1950s  1960s  1970s  
Western Style Rockabillies Hippies Funk 

Zazous Teddy Boys Psychedelics Skaters 

Zooties Surfers Swinging London Glam 

Caribbean Style Folkies Mods Headbangers 

Hipcats & Hipsters Beats, Beatniks, 

Existentialists 

Rockers Northern Soul 

 Modernists Rude Boys Skinheads 

 Biker  Greasers  

 La Dolce Vita  Punks 

 Coffee Bar Cowboys &  

Ton-Up  

 Rastafarians 

 

Tabela 3 Quadro das principais tribos urbanas entre 1940-80 

 

 

Foi neste riquíssimo cenário cultural e social de conquistas democráticas, 

contestação, rebeldia e transgressão, que floresceu e se foi esmerilando a própria 

teoria cultural e as fronteiras dos territórios museais, cuja problemática foi 

anteriormente abordada.  
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[ expor moda no ocidente } 
 

Os principais museus de especialidade em moda e vestuário, surgem nos finais da 

década de 40 do século 20, muito embora as suas colecções tenham tido origem 

noutras entidades, quase sempre fundadas nos finais do anterior milénio, 

apresentando-se breve amostragem: 

> Costume Institute do Metropolitan Museum of Art, NY – as galerias 

inauguram em 1946, tendo a instituição resultado da partir da fusão com o 

Museum of Costume Art (1937). 

> Les Arts Decoratifs, Paris – apesar de reunir colecções de têxteis e 

vestuário desde 1905, data da sua fundação, a entidade Musée de La Mode 

et du Textile apenas surgiria nos finais de 80, por fusão com uma outra 

entidade, a UFAC (Union Française des Arts du Costume), fundada em 1948 

por iniciativa do historiador François Boucher. O museu detém uma das 

quatro mais importantes colecções do mundo, conservando actualmente 

cerca de 80 000 obras: 19.000 peças de vestuário (a partir do séc. 17) 

36.000 acessórios e 31.000 peças de têxteis (desde o séc. 14), 90% das 

quais provenientes de doações, destacando uma das mais representativas 

colecções de moda do séc. 20 do mundo, oferecidas por casas de alta 

costura ou figuras da aristocracia e jet-set, e milhares de registos gráficos | 

fotográficos e publicações periódicas (www.lesartsdecoratifs.fr.). 

> Musée de la Mode et du Costume Palais Galliera, Paris – aberto ao 

público em 1955 como museu da rede municipal parisiense, tem origem na 

doação de 2000 obras da colecção da Societé de l’Histoire du Costume, 

fundada pelo historiador Maurice Leloir. Fruto de altruístas  doações, conserva 

uma das 4 mais importantes colecções: 100 000  peças  remontando ao 

século XVIII, para além de uma pequena colecção de acessórios e objectos 

conectados com moda. (www.museegallieraparis.com). 
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> Victoria & Albert Museum, Madrid – muito embora seja um museu 

multidisciplinar, insere-se no ranking das mais importantes colecções, tendo 

sido fundado em 1825, epítome do Imperialismo vitoriano e bastião da 

inovação tecnológica produzida pela Revolução Industrial. Uma colecção de 

vestuário foi constituída desde o início, integrando indumentária, acessórios, 

têxteis, arquivos de registo gráfico e publicações periódicas. 

> Museo del Traje, Madrid – fundado em 2004 e Integrado no Centro de 

Investigación del Patrimonio Etnológico, teve origem na “Exposición del Traje 

Regional e Histórico” (1925-27) passando por uma sucessão de conturbadas 

fusões e redefinições ao sabor das estratégias culturais da política franquista. 

> Museu Têxtil i d’indumentaria, Barcelona – a sua fundação, cujo um 

acervo patrimonial ronda os 20 000 exemplares (têxteis, rendas e moda) data 

dos anos 60, quando o Ayuntamiento adquiriu o Palau dels Marquesos de Llió 

e beneficiou da doação da colecção do Marquês, Manuel Rocamora.  

> Museu Nacional do Traje e da Moda, Lisboa – criado em 1976, cuja 

colecção inicial era constituída por cerca de 7.000 peças de traje e 

acessórios, algumas das quais tinham pertencido à Casa Real. ”Parte deste 

espólio ingressou no Museu de Belas Artes inaugurado em 1882, donde 

vieram a ser transferidas para o Museu dos Coches, em 1904, data em que a 

rainha D. Amélia o instituiu. Convém referir que os diferentes directores deste 

último museu fizeram numerosas aquisições que vieram enriquecer o acervo 

inicial [assume-se ainda hoje como] Museu de Artes Decorativas, 

especializado em Traje. 90% das colecções provêm de ofertas e as restantes 

de aquisições, legados e depósitos. Reúne peças de traje civil de âmbito 

nacional e internacional desde o século XVII à actualidade [...] As colecções 

de acessórios incluem uma variedade de tipologias como botões, leques, 

malas, chapéus, sapatos, xailes e roupa interior. Além do bragal e do traje 

regional, o museu também recolhe diverso material e equipamento relativo à 

produção têxtil bem como bonecas, jogos e brinquedos” 

(www.museudotraje.imc.pt). 

Enquadrada na esfera da Antropologia, a museologia da primeira metade do  séc. 20 

votaria a indumentária à ignorância como contexto expositivo de per se, e até à 
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década de 70 do séc. 20, a indumentária expunha-se quase exclusivamente em 

“museus do traje” ou etnografia. Os primeiros exibiam-na de uma forma discreta, 

rígida e historicamente correcta à exaustão, protegida por pesadas vitrinas de 

aproximações visuais mais demoradas ou servindo de suporte visual a conteúdos 

igualmente históricos – segundo o modelo historicista do francês François Boucher, o 

primeiro historiador a investigar a evolução da moda, assunto sobre o qual publicaria 

extensa obra. 

Por seu lado, os museus etnográficos integravam-no em exposições permanentes ou 

efémeras como mero acessório. Por exemplo, sob o regime de Salazar, nas 

“Exposição Colonial Portuguesa” (Paris, 1934) e “Exposição do Mundo Português” 

(Lisboa, 1941), tinham mesmo sido deslocados para a Europa habitantes ‘indígenas’ 

das colónias ultramarinas, vestidos com indumentária apenas adequada aos trópicos, 

para integrar um zoo que recriava os ambientes exóticos de além-mar. 

Os americanos ensaiavam timidamente as primeiras exposições de moda, de que se 

dá conta seguidamente mas o fenómeno Le Théâtre de La Mode será sem dúvida o 

expoente máximo de novas narrativas expositivas. 

 

 

71. Exposição do Mundo Português, Lisboa, 1941 - Habitantes da Guiné 
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Le Théâtre de la Mode 

No pós-guerra é assinalável a realização da grandiosa e lendária exposição itinerante 

designada como Le Théâtre de la Mode que inauguraria em 1945, no Pavillon Marsan 

du Musée des Arts Décoratifs e seria vista por mais de 100.000 parisienses 

‘encantados’, antes de iniciar um tour entre a Europa (London, Leeds, Barcelona, 

Stockholm, Copenhagen e Vienna) e os EUA. 

 

 

72. Vestidos de Lucille Manguin e Dupouy-Magnin, Théâtre de La Mode, 1945 
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Regressando à exposição original de 1945, passamos a citar a Susan Train, que foi 

editora da revista Vogue durante alguns anos: “New York was to have a first showing 

of the exhibition in its spring 1946 version with its thirteen settings and 237 dolls 

wearing the latest creations of the haute couture. Milliners, hairdressers, shoemakers, 

glove makers, makers of handbags and accessories, as well as jewelers had all 

conspired to reproduce each designer’s inspiration: ‘with all the delicacy imaginable’, 

as Louise de Vilmorin wrote when after visiting the Théâtre de la Mode, she was 

among the first to extol the seduction of ‘these little persons clothed in splendor. The 

New York public gave the Théâtre de la Mode a triumphal welcome” 106 (Train, 2002: 

18). O Théâtre de la Mode era uma plataforma multi-disciplinar que, sob a égide da 

Chambre Syndicale de la Couture, reunia os mais destacados artistas plásticos e das 

indústrias performativas do pós-guerra parisiense, que partilharam a estrutura cénica 

de um etéreo simulacro de teatro em escala miniatural, habitado por igualmente 

reduzidos manequins portadores de arquétipos de criações da Alta Costura francesa. 

 

 

73. Cenário de Christian Bérard, para o Théâtre de La Mode, Paris, 1945 

 

A exposição - inaugurada com a pompa e circunstância de a entrada ser flanqueada 

pela Garde Républicaine e os catálogos serem distribuídos no foyer por manequins 
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da Haute-Couture, tinha o objectivo de reafirmar a sofisticação da Cultura Francesa, e 

‘agradecer’ o esforço de outros países na reconstrução da sua economia, arrasada 

pela invasão nazi, ainda mais porque a sua escala reduzida se ajustava a uma época 

de contenção e escassez. Ao mesmo tempo cumpriria ainda a sub-reptícia missão de 

ecoar a superioridade da Cultura francesa com o objectivo de captar novas 

audiências para a Alta Costura – uma vez que a guerra provocara uma redistribuição 

de riqueza e poder e a falência da refinada e outrora poderosa aristocracia e alta 

burguesia europeias.  

O fascínio que a sua visão exercia sobre os visitantes prende-se com a aura de 

sofisticação encerrada pelos itens de vestuário, mas não só. Os cenários e a 

iluminação teatrais que enquadravam as criações simuladas reforçavam o carácter 

etéreo dos manequins que, também eles, eram estruturas em ferro sem corpo 

coroadas por delicadas cabeças em gesso, que suportavam delicados penteados e 

chapéus, cuja perfeição maravilhava o público.  

 

 

74. Página dupla do catálogo do Théâtre de La Mode, Paris, 1945: Ilustração de Christian 
Bérard e fotos de Robert Doisneau  
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Partindo de um projecto idealizado durante a guerra, seria realizado em dois meses. 

A lista de criativos que participava na concepção dos sets era impressionante e 

incluía a nata da inteligensia francesa da época, sob a batuta de Christian Bérard 

(cenógrafo ligado a Diaghilev dos “Ballets Russes”, onde inicia uma brilhante carreira 

nas artes performativas) é o autor do impressionante cenário “Le Théâtre de la Mode” 

que seria  adoptado como título da exposição. 

 Boris Kochno (autor de librettos para Stravinsky e célebre encenador ligado ao ballet) 

dirigia a subtil iluminação dos manequins desenhados por Eliane Bonabel, a partir de 

um conceito em parceria com o jovem escultor Jean Saint-Martin que lhes desenha 

as cabeças e “Croquis de Paris”, o multi-disciplinar Jean Cocteau assina “Ma femme 

est une sorcière” como tributo ao realizador René Clair, o mais poético dos cenários 

que representa um sonho quase alucinatório, o cenógrafo André Dignimont cria 

“Palais Royal”, André Beaurepaire que desenha “Grotte Enchanté”, Georges Douking, 

Emilio Terry projecta o espampanante “Louis XVII”, Louis Touchagues e Georges 

Wakhevitch (Train, 2002: 178-187). 

A mensagem de esperança e renovação face ao contexto económico e social era lida 

claramente, emocionando o público perante a  inesperada visão de um tocante e 

poético signo de luxo que criava a ilusão de os tempos difíceis pertenciam ao 

passado. 
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75. Cenário Le Carousel de Joan Redbull para o Théâtre de la Mode, Paris, 1945 

 

 

76. Modelo de Jacques Heim, sandálias de Hell Stern para o cenário de Joan Rebull do Thèâtre 
de La Mode. Vestido de Martial & Armand de Jacques Heim, sapatos Bertili para o cenário de 
Louis Touchagues no Thèâtre de La Mode, Paris, 1945  



  147 

o renascimento da exposição “Le Théâtre de La Mode” (1990) 

Os elevados custos de transporte fazem com que a exposição permaneça escondida 

durante 30 anos, num armazém em S. Francisco, a última cidade onde estivera 

patente, sendo descoberta pelo historiador de arte Stanley Garfinkel, da Universidade 

de Kent enquanto investigava sobre outro assunto, votada ao esquecimento numa 

arrecadação do department store City of Paris, em S. Francisco, última cidade que 

patenteara a exposição. Mexico City, Chicago e Dallas tinham pretendido igualmente 

exibir este conteúdo, sem que tivessem reunido fundos suficientes para doar à 

“L’Entraide Française” (fundo para a reconstrução da França) nem locais com 

suficiente espaço.  

Parte do conteúdo da exposição seria adquirida pelo Maryhill Museum (Goldendale, 

Washington D.C.) e alvo de grande curiosidade pelos investigadores. Deve-se em 

grande parte a Susan Train, ex-editora da Vogue, que assistira à exibição original, o 

regresso da exposição aos olhares dos contemporâneos. 

 

 

77. Grande plano das sandálias de Richomme para um vestido de Paquin, set de Georges 
Douking, exposição Le Thèâtre de La Mode, 1945, Paris 
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78. Pormenor das cabeças dos manequins, desenhadas por Jean Saint-Martin e penteadas 
por Alexandre de Paris, para a exposição Le Thèâtre de La Mode, 1945, Paris 

 

Em 1990 é montada uma nova versão itinerante da exposição que inaugura em Paris, 

no Musée des Arts de La Mode – com fashion curation de Katell de Bourhis, cenários 

originais e outros recriados por Anne Surger, num total de 9 – que fará uma tournée 

pelo mundo. “The collection awed, inspired, and was critically acclaimed in Paris and 

in subsequent exhibitions in New York: Tokyo: Baltimore: Portland: Oregon: Honolulu: 

and of course at Maryhill Museum itself, where it has been shown in part since 1995” 

107 (Train, 2002: 168).  
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79. Desenho de Jean Cocteau, recorte de Imprensa, 1945 

 

 

80. Recorte de Imprensa, 1945 
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Algumas vozes críticas, que a investigação subscreve, acusam a actual versão de 

parecer uma “fotocópia mal impressa do original”, sobretudo pela dimensão. 

Recentemente esteve exposta noutros museus americanos, entre os quais o Arizona 

Costume Institute, Phoenix (2011) e o Lowe Art Museum in Miami (2010). 

“The Theatre de la Mode took its name from the idea of placing the dolls on little 

stages with theatrical lighting, and while none of the stages survived, most have been 

reproduced from photographs. There is the little theater designed and painted by 

Christian Bérard and the war-ravaged scene by Jean Cocteau that he called ‘My Wife 

is a Witch’. Two designers, Andre Beaurepaire and Jean-Denis Malcles, are still alive 

and have rebuilt their sets” 108 (Riding, 1990). 

 

 

81. Imagens da Exposição Le Théâtre de La Mode, New York, 1946  
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82. Ilustração de Christian Bérard para o catálogo da exposição em Londres, 1946 

83. Recorte de imprensa da exposição Le Thèâtre de La Mode, 1946, NY. Ilustração de Lucha 
Truel: The Jewels which adorned the dolls in the ‘Théâtre de La Mode', Jóias de Mauboussin, 
Chaumet, Boucheron, Van Cleef & Arpels  

 

 

84. Le Théâtre de La Mode, 1995: ‘Croquis de Paris’, recriação de Anne Surgers para o cenário 
desenhado por Jean Saint-Martin para a edição original de 1945, Maryhill Museum, 1995 
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A investigação considera que sua influência inspirará conceptualmente muitas das 

gerações futuras, de que são exemplo a exposição The House of Viktor & Rolf, 2008, 

na Barbican Gallery londrina. Numa conferência durante o Viktor & Rolf Exhibition 

Symposium, a conceituada curadora de Judith Clark descreve a narrativa expositiva:  

“The dolls are reproduced in perfect detail at 1:3 – a third of their real, human scale. 

The dolls have been made to resemble the models who wore them on the all 

important dates in the fashion calendar – the fashion shows, the collections. Time 

stands still – the dolls can't ever grow up, trapped in the frame of their individual 

rooms; they are fixed in (dressing-up) time. Viktor and Rolf always warn us against 

believing in the gaiety of their shows, or indeed of the exuberance of fashion” 109  

(Mida, 2010). 

A mesma exposição seria montada segundo uma nova versão, em Antwerp, na 

StudioJob Gallery, 2010 (studiojob.com), com assinalável sucesso. 

Outra iniciativa registada foi a exposição que uma marca inglesa realizou em Londres, 

na Flemin Gallery, 2009, assumindo mesmo a designação de Théâtre de La Mode 

como marca registada, durante a qual apresentou a sua colecção, numa 

interpretação minimal e contemporânea em que os manequins e as roupas estavam 

escalados a 1:5. 
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85. Catálogo da exposição inaugural, Paris, 1945 

Embora os manequins da exposição medissem cerca de 70 cm, a  influência do 

Théâtre de La Mode, nos anos 90, levaria a Mattel, empresa detentora dos direitos 

sobre a boneca Barbie®, a produzir uma série que designou como Theater of 

Fashion, criada pelo designer americano Billy Boy. Outras empresas do sector 

seguiram-lhe o exemplo: Mel Odom criou um vestido para a sua boneca Gene, a 

partir dos modelos originais e o entusiasmo de Robert Tonner levá-lo-ia à edição 

especial de nove bonecas de 16 polegadas (cerca de 40 cm) para a sua colecção 

Tyler Wentworth®. 
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antecedentes de mudança  

Nas páginas de abertura desta mesma secção do Capítulo Segundo, já se dissertara 

sobre os objectivos e conceitos que tutelavam as práticas museológicas do pós-

guerra – herança | preservação | educação – da evolução dos estudos sociais da 

teoria cultural contemporânea, do debate e questionamento face ao novo contexto da 

sociedade moderna, que resultaria na redefinição conceptual da actividade museal. 

No centro da discussão estava a representação, a forma como eram atribuídos valor 

e significado aos objectos que, curiosamente virá a constituir um dos alvos de 

discussão da Museologia, a parte de outros a que fizemos oportuna referência.  

O traçado do Estado da Arte da exposição de moda até o início dos anos 70, 

permitiu constatar que no território histórico da moda e vestuário, o papel atribuído ao 

curador se limitava à conservação  dos objectos da herança cultural, identidade e 

memória colectiva, algumas aquisições mas sobretudo à preservação física de 

indumentária, rigorosamente catalogada e exposta em galerias secundárias de 

grandes entidades museais, subvencionadas pelo erário público e beneficiando de 

doações privadas. 

Numa entrevista recente, Harold Koda, Curator-in-Charge do Costume Institute do 

MET, ironiza a forma como o vestuário era tratado nos grandes museus: “At the 

Museum, the Costume Institute galleries are in the far north end on the ground floor. 

They are difficult to find. Philippe de Montebello used to say when he was Director 

here, ‘The Costume Institute is a point of destination.’ He was acknowledging that our 

audiences had to search us out. That our attendance numbers are among the highest 

in the institution suggests the popularity of the collection” 110 (Mida, 2011). 

Serão duas as unidades líderes da viragem museográfica que mudará o olhar que os 

não-académicos dirigiam à efémera disciplina da moda – atentas aos sinais de 

mudança da produção cultural e do contexto social das cidades que as rodeiam – e 

de forma empírica, explorar e imprevisibilidade do seu resultado, correndo riscos na 

experimentação de processos com um incógnito resultado e curiosamente 

coincidentes no tempo.  
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≣victoria & albert museum♛} 

Em Londres, o tradicional V&A, cujo importante acervo multi-disciplinar de colecções 

de “artes decorativas” datava do século anterior e reunia tesouros artísticos dos 

quatro cantos do mundo, associa-se a uma figura de peso.  

Convida Cecil Beaton – famoso fotógrafo que desde os anos 1930 se exprimia no 

universo das revistas de moda, teatro e cinema para além da escrita e desenho – 

para colaborar com o museu no desenho de um projecto expositivo que facultasse 

uma leitura das grandes mudanças do século 20 , prevendo um sucesso assegurado 

pela sua art-direction, que se caracterizava por um olhar aristocrático de cruzamento 

entre excentricidade inglesa e euro-surrealismo, recorrendo a cenários, iluminação e 

adereços de grande dramatismo. O currículo de Sir Cecil Beaton na fotografia, entre 

os 30s e 70s, incluía teatrais e encenados retratos de artistas de vanguarda, de 

Cocteau a Dali, Orson Welles, Edith Sitwell ou Colette e figuras do jet-set americano e 

europeu, como Babe Paley, Nancy Cunnard, Marella Agnelli, C.Z. Guest, herdeiros da 

realeza como Caroline do Mónaco ou das grandes famílias da nobreza europeia – 

Lady Diana Cooper, Nadine de Rothschild, os duques de Windsor – grandes 

protagonistas do século em diferentes áreas como o costureiro de Cristobal 

Balenciaga, Maria Callas ou Nureyev, publicadas nos meios do grupo “Condé Nast” 

(Vogue e Vanity Fair) para as quais fotografava também editoriais de moda. Beaton 

fora também o fotógrafo eleito para imortalizar a coroação de Elisabeth II e registar a 

Rainha para os retratos oficiais, que em 1956 lhe concederia CBE, a mais alta 

condecoração do Reino Unido. Outros prémios incluem a instituição como Chevalier 

de La Légion d‘Honneur pela governo francês (1960) e Best-Dressed Hall of Fame – 

Men (1970) e quatro Tony Awards para figurinos de filmes e uma peça de teatro. Nas 

artes performativas tinha também um extenso currículo e obtivera um Óscar pelos 

figurinos de Gigi (Vincente Minelli) em 1958, e dois pelos figurinos e art-direction de 

My Fair Lady (Cukor) em 1964, desenhara na cenários e figurinos para a última ópera 

de inacabada de Puccini, Turandot, Metropolitan Opera, NY. 
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Beaton, que se movimentava nos círculos da moda, aristocracia, alta burguesia e 

cultura europeia de NY, usou este privilégio para traçar a narrativa que relacionaria o 

vestuário com o contexto social e individual do utilizador, sendo cedidas centenas de 

peças por costureiros e figuras do jet-set internacional, que as doariam ao V&A, 

engrossando o seu acervo contemporâneo e iniciando a colecção designada por 

“Cecil Beaton Collection”. 

“Fashion: An Anthology by Cecil Beaton” inaugura em 1971 com memorável 

sucesso, e pela primeira vez abordando a moda fora das contingências e tradições 

museológicas. Através de 1.200 peças de Alta-Costura, a exposição “viajava” no 

tempo para retratar as grandes mudanças da silhueta feminina do século em torno de 

peças usadas por famosas líderes do socialite como Patrícia Lopez-Willshaw, Gloria 

Guiness, Lee Radziwill ou Audrey Hepburn, membros de um “clube” de milionárias 

excêntricas que gastaram milhões de dólares nas Maisons de Couture parisienses.  

O catálogo desta exposição é hoje uma obra bibliográfica rara e objecto documental 

e artístico de referência, sendo conhecido um escasso número de   exemplares 

disponíveis: um na National Art Library, Londres, um segundo na Modern Art Library, 

NY, ambos acessíveis, in loco, por marcação e reservado exclusivamente a 

investigadores. Um terceiro, propriedade da Costume Institute Library, NY, pode 

apenas ser consultado por membros do staff do museu com um estatuto especial. 

Assim, para futura investigação, registam-se os dados bibliográficos: 

> Beaton, Cecil e Ginsburg, Madeleine. 1971. Fashion: An Anthology by Cecil Beaton. 

Victoria & Albert Museum. London. 

Assinaláveis também os registos fotográficos da exposição recolhidos a partir dos 

arquivos do V&A, encontrados por mera casualidade após uma longa e infrutífera 

busca exaustiva, registos esses pouco conhecidos publicamente, uma vez que não  

incluídos em qualquer obra bibliográfica conhecida pela investigação. 
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fashion: an anthology by cecil beaton 

 

 

86. Fashion: An Anthology by Cecil Beaton, V & A, Londres, 1971 
Esq.ª: Vestido de YSL, de 1967, doado pela princesa Lee Radziwill, Fotografia não dentificadas  
Dir.ª: Entre outros, chapéu de plumas de Germaine para C. Dior, 1967, doado por Mme. de 
Courcel  

 

87. Fashion: An Anthology by Cecil Beaton, V&A, Londres, 1971. Esq.ª: Em primeiro plano, 
vestido de Givenchy de 1969, doado por Mrs. Paul Mellon; Dir.ª: Chapéus Balenciaga, 1960s 
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88. Fashion: An Anthology by Cecil Beaton, V&A, Londres, 1971  
Esq.ª: Capa de Balenciaga, 1963, oferecida por Mrs. Loel Guiness Londres, 1971 
Dir.ª: Vestido de C. Dior por YSL, de 1977, doado por Mrs. Simpson, duquesa de Windsor  

 

Seguiram-se (até aos anos 1990) outros conteúdos expositivos na sua programação, 

a seguir mencionados, contemporâneos das novas teorias dos estudos sociais, 

centrados numa óptica representação através dos objectos mais próxima da 

sociedade e acompanhando a alteração progressiva das práticas do comissariado no 

tempo (V&A Archives online: 15/10/11), tratando-se a última década da sua 

programação no Capítulo Terceiro, servindo o museu como uma das instituições de 

referência para análise de políticas e práticas de que trata a referida secção. 

 

 

 

 

 

 

 



  159 

V&A 
( 19 74 -97 )  

The Fabric of Pop, 1974 

The Way We Live Now: English interiors 1950 to the present day, 1978-79 

Wendy Ramshaw, 1982-83 

John French Fashion Photographer, 1984-85 

Tie Dye and Batik, 1985 

David Bailey: Shots of style, 1985-86 

Irving Penn, 1987 

Ascher: Fabric, Art, Fashion, 1987 

The Plastics Age: From modernity to postmodernity, 1990 

Pierre Cardin: Past, Present, Future, 1990-91 

Appearances: Fashion photography since 1945, 1991 

Streetstyle: From sidewalk to catwalk, 1994-95 

The Cutting Edge: Fifty years of British fashion, 1997 

 

Tabela 4 Amostragem de conteúdos expositivos programados pelo V&A entre 1974 e 1994, 
reflexo de novas perspectivas de abordagem da moda 

 

“The V&A’s Dress Collection was redisplayed in 1984 and immediately became one of 

the most popular galleries in the Museum. The display has retained its attraction for 

the enormous and ever-growing audience fordress it now requires a rethink which 

must take into account museological developments [...] although dress have long 

been an accepted part of Art History and, more recently, Cultural Studies, dress 

collections and displays have too often been regarded as more entertainment for a 

largely female audience. Since the 80s, however, there has been a major international 

reappraisal of the place of dress in museums. In various ways, especially exhibitions, 

long established, together with recently formed collections, have raised the standing 

of the art. The V&A has played an important role in the emergence of this awareness” 

111 (Rothstein, 2010: 1). 
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89. Montagem da exposição The Little Black Dress, V&A, Londres, 1983  
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the metropolitan museum of art: the costume institute}  

 

90. Mrs. Vreeland no Hall da exposição The World of Balenciaga, 1973 

 

“I don’t want to be educated; I want to be drowned in Beauty” 112, disse Diana 

Vreeland (Newhouse, 2006: 190). 

Do outro lado do Atlântico e durante o período de guerra o MET realizara algumas 

exposições centradas na moda, no Great Hall, a partir da colecção resultante da 

recente fusão com o Museum of Costume Art, ocorrida em 1937. “Vogue mentioned 

the 1941 American Indian show at the Museum of Modern Art in New York. The 

collection of the Costume Institute was studied and helped to inspire other American 

designers, who displayed their new collections in the Great Hall of the Metropolitan 

Museum in 1942, in a show called ‘Renaissance in Fashion’” 113 (Train, 1991: 124). 
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91. Renaissance in Fashion, Metropolitan Museum of Art, 1942 
 
 

Philipe de Montebello, director do MET, confirma o status americano deste território 

quando afirma em 1989 (Dwight, 2002: 200) “[...] until the spring of 1973, it could be 

said that the field of costume had been a sleepy and rarefied one... An aura of 

antiquarianism seemed to enshroud every costume display, and they had, for all 

intents and purposes, no audience beyond a few specialists” 114. 

O Costume Institute procuraria inverter este ponto de situação, encontrando o 

formato que iria decididamente influenciar as décadas seguintes deste território e 

liderando o território até meados dos anos 1980, época que irá igualmente acolher a 

inauguração de novas unidades museais da especialidade. A resposta chamou-se 

Diana Vreeland, quando esta assume a função de consultora no Costume Institute do 

MET, em 1972, no decorrer de cuja carreira se cruzara criativa e privadamente com 

Cecil Beaton. Conhecida por muitos como “the High Priestess of Fashion”, o impacte 

do seu vanguardismo editorial na moda era lendário. Vreeland começara a sua 

carreira como fashion editor na Harper’s Bazaar (1936) e depois para a Vogue 
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americana (1962-70), estabelecendo-se como controversa visionária, com uma 

capacidade única para inventar e descobrir ideias de moda, designers, fotógrafos e 

personalidades. Seria esse espírito inventivo que levaria mesmo ao seu despedimento 

da Vogue pela ousadia de publicar perturbadoras imagens de cirurgia estética nas 

páginas daquela revista. 

 

 

92. Mrs. Vreeland durante a montagem de uma das suas exposições no MET 

 

O ano 2012 coroará a sua glória, com a inauguração das exposições que a 

homenagearão na Primavera, no Museo Fortuny de Veneza, e mais tarde no Costume 

Institute do MET que dirigiu e revolucionou. A propósito do documentário estreado 

extra-calendário no Festival de Cinema de Veneza, em Setembro de 2011, o Daily 

Telegraph comenta: “When discussing tastemakers of the 20th century, few names 

conjure ‘style’ with the zest of Diana Vreeland and docu ‘The Eyes Has to Travel” gets 

the thing just right [...] in the glory years of couture, Vreeland had an enormous impact 

on the way people looked at clothes and the aura they conveyed [...] Both magazines 

offered far more than fashion: they presented a lifestyle of glamour with a pride in chic 
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eccentricity. ‘You learn from exaggeration’, claimed Vreeland” 115 (Donan, 2011). 

 

 

93. The World of Balenciaga, 1973 

 

O seu background em termos de moda era excepcional: “Vreeland was brought in 

under the title of ‘special consultant’ to the Costume Institute. Although she was not 

trained in the field of costume history, she would be in charge of the exhibitions at the 

Met and work with the trained staff. Vreeland had an extensive knowledge of fashion 

history dating back from her childhood; she was twelve years old in 1915, when Coco 

Chanel began to change the way women dressed. She had known the great 

designers of the mid-twentieth century, as well as the later ones – Balenciaga, 

Givenchy and Yves St. Laurent – both personally and professionally. She covered their 

work in the magazines, wore their clothes and saw them socially. With her unusual 

eye, her wealth of historical and aesthetic associations, she was a great repository of 

fashion history” 116 (Dwight, 2002: 199-200). 

Ignorando a tradição comissarial, Vreeland transformaria este território “[...] with an 

uncanny sense of style and drama” 117 (Dwight, 2002: 199-200) e imprimiria a sua 
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visão pessoal e leiga na experimentação de conteúdos teatralmente dramatizados, 

definindo uma nova gramática expositiva de estímulo sensorial para além da visão, 

introduzindo bandas sonoras na representação ou recorrendo mesmo a exageros 

como a aromatização do museu com litros de Opium, perfume de Yves St. Laurent, 

durante a exposição The Manchu Dragon Diana Vreeland realizaria um conjunto de 

doze exposições entre 1973 e 1983, que no seu conjunto captariam mais de 

4.000.000 de novos espectadores seduzidos pelas eficazes narrativas, 

designadamente (Dwight, 2002: 209): 

> The world of Balenciaga (1973) 

> Romantic and Glamorous Hollywood Design (1974) 

> American Women of Style (1975) 

> The Glory of Russian Costume (1976) 

> Vanity Fair (1977-8) 

> The Tens, The Twenties and the Thirties: Inventive Paris Clothes 1909-1939 
(1978) 

> The Fashions of the Habsburg Era - Austria-Hungary (1979-80) 

> Diaghilev (1978-79) 

> The Manchu Dragon (1980-81) 

> La Belle Époque (1981-82) 

> The Eighteen Century Woman (1982-83) 

> Yves St. Laurent: 25 Years of Design (1983) 

 

A sua visão seria ainda impressa noutros conteúdos expositivos do MET, 

designadamente Man and the Horse, Costumes of Royal India e Dance, ocorridas 

num período em que a saúde não lhe permitia a permanência no Museu. 

The Tens, The Twenties and the Thirties: Inventive Paris Clothes 1909-1939 seria em 

1975 montada no Kyoto National Museum, e o seu êxito levaria o Kyoto Costume 

Institute a implementar uma versão a partir da sua colecção. 

Obcecada com a sua nova função, Vreeland concentra-se em todos os itens que a 

sua perspectiva indicava como fundamentais e reflectiam as técnicas utilizadas na 

sua actividade anterior, e juntamente com a equipe de especialistas do MET mergulha 

na exaustiva investigação de cada temática novos pontos de vista, alargando o 
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espectro dos recursos e incluindo mesmo deslocações físicas.  

 

 

94. Ensaio de montagem: manequim com vestido e chapéu de Balenciaga 
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95. Átrio central da exposição The World of Balenciaga, 1973 

 

Os manequins, suporte estático dos conteúdos, são alvo de reflexão e alteração, 

aproximando-se de arquétipos sofisticados da mulher moderna e não da estrutura 

física relacionada com o tema ou a cultura abordados e nunca menos que cem 

exemplares integram cada uma das exposições. O suporte físico fora sempre um 

assunto que ocupara Vreeland na sua actividade nos media, procurando 

incessantemente encontrar novos estereótipos de beleza, desafiando os cânones 

convencionais com modelos como Twiggy, Peggy Muffit ou Verushka assim como 

exóticos membros da aristocracia local indiana ou marroquina ou da vanguarda 

artística do circuito de Wahrol como Eddy Sedgwick. É essa perspectiva que os 

novos manequins do Met traduzem, por ela criados com a empresa suiça Schlaeppi, 

uma versão moderna e tão sofisticada como a mais sofisticada loja da 5ª Avenida em 

vez dos velhos dummies que serviam qualquer tema, e que passam a poder ser 

brancos num conteúdo ou pintados de negro ou metálicos dourados num próximo. 
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96. Yves St. Laurent: 25 Years of Design 

 

Um novo sentido de iluminação emerge da sua experiência com o universo da 

fotografia, já que a produção editorial de imagens a conectara com os grandes 

fotógrafos de moda do séc. 20 (entre outros Henry Clark, Hoyningen-Huene, Helmut 

Newton, Cecil Beaton, Irving Penn, Avedon), ou artistas como Brassai e pela sua mão 

novos fotógrafos, como David Bailey ou Sarah Moon, imprimiram nas páginas da 

Vogue a sua visão inovadora. Vreeland recusa as soluções convencionais e o melhor 

ângulo ou abertura de feixe luminoso é objecto de estudo. É citado com frequência o 

episódio de um espectacular vestido de noiva de Balenciaga ter sido exposto num 

local determinado pelo facto de Mrs. Vreeland ter entendido que a luz natural era ali 

particular e completava o dramatismo do enquadramento, desafiando técnicas de 

conservação. Referindo-se às suas ‘técnicas’, Eleanor Dwight inclui um depoimento 
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para acrescentar “[…] she also had a favorite lighting man. As Tonne Goodman 

remembered, ‘it was quite something to see these guys who were museum trained - 

again academics. They knew how to light an object perfectly, without discussion, 

without incident, without anything, and she would then draw something out of them 

that had never been asked of them before. They looked at her with humor and they 

really loved her” 118 (Dwight, 2002: 212). 

“Her displays, which often included as many as one hundred mannequins, would 

appeal to the imagination and plunge the viewer into a milieu – perhaps a celebration 

of a great moment in Hollywood, or her versions of the eighteen century. She wanted 

the clothes to appear fashionable to the contemporary viewer […] As she had done in 

her magazine pages, Diana Vreeland would give the viewer something more” 119  

((Dwight, 2002: 209). 

Normalmente Vreeland ignorava o rigor histórico do seu staff e as suas 

representações eram frequentemente incorrectas do ponto de vista histórico, 

conforme afirma Eleanor Dwight (Dwight, 2002: 210): “Working with Vreeland was 

quite frustrating. While the staff members wanted the costumes to appear as they 

would have in the time period they represented, Vreeland wanted the clothes to look 

‘now’” 120, criando displays repletos de anacronismos. 

Por outro lado Vreeland queria que os visitantes tivessem intimidade com as roupas, 

em contradição aos curadores que não queriam muita aproximação do público às 

peças expostas. Vreeland não queria as roupas encerradas em vitrinas nem à 

distância de cerca de um metro como exigiam os conservadores, e portanto encontra 

a solução para este conflito sob a forma de estrados, técnica ainda hoje 

frequentemente utilizada nas exposições de moda. Os estrados – cobertos de tecido 

ou espelhados – ajudavam a criar distância e para além disso reforçavam a 

teatralidade. 
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97. The Eighteen Centhury Woman, 1982 

 

A espacialidade e a contextualização eram um importantes itens da estratégia de 

Vreeland. Se a cor era também objecto de intervenção – fundos negros ou vermelhos 

vibrantes desafiavam igualmente os neutros cânones cromáticos da museologia – o 

contexto era normalmente centralizado num espaço antecedente à exposição que o 

recriava e frequentemente integrava peças de incalculável valor provenientes de 

outros departamentos do Museu, como é o caso das preciosas armaduras presentes 

no átrio da exposição Balenciaga. 

No centro do percurso estava a armadura de Carlos I sobre um enorme cavalo 

branco. Sons de flamenco e ruídos de tacões e castanholas ecoavam pelo museu, 

envolto pelo aroma do perfume Balenciaga e as galerias tinha sido pintadas nas cores 

preferidas pelo grande mestre: verde ácido, magenta e “amarelo espanhol”. “Lola 
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Flores beautiful flamenco dress is mounted high on a mannequin, complete with her 

coms and apple green dancing shoes and little fringed shawl, all of which she sent us. 

The show opened in the end of March and we already had 40,000 people visiting” 121  

(Dwight, 2002: 193). 

Vreeland não estabelecia limites na sua actividade, as suas ideias exigiam esforços da 

equipe e metodologias nunca antes adaptadas às práticas do museu e além de 

utilizar todos os recursos do extraordinário património das colecções a procura dos 

mais emblemáticos objectos atingindo o limite extremo para a exposição Vanity Fair, 

em que 90% dos objectos de conteúdo eram externos, ou a complexidade que 

envolveu a montagem da exposição “The Glory of Russian Costume” (1976) pelos 

obstáculos colocados pelos conservadores dos museus da URSS de onde 

provinham importantes peças de conteúdo. 

A sua perspectiva contextual recorre à inédita utilização de adereços para reforço 

narrativo, exemplificada pelos gigantescos elefantes usados em Romantic and 

Glamorous Hollywood Design e a sua abordagem procurou sempre facultar uma 

interpretação lúdica cujos contornos estéticos estimulassem no visitante a 

‘curiosidade e descoberta’ através de um olhar único. 

 

 

98. Diana Vreeland 
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A Investigação releva a obra de Diana Vreeland como marco de viragem nas políticas 

da museologia no território de moda, pela sua documentada importância em termos 

de captação de público e pela empírica definição de narrativa museográfica de moda 

que Vreeland impôs, redesenhando a prática e a responsabilidade de intervenção no 

comissariado. 

Em 1993 o Costume Institute presta-lhe homenagem com a exposição Diana 

Vreeland: an Immoderate Style, estando prevista uma nova exposição em 2012. 
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‖ moda no museu, hoje 

 

Os finais do séc. 20 assistirão, a partir dos anos 1980 ao aparecimento de novos 

museus de moda – parte dos quais funde antigas entidades segundo a nova lógica – 

e as políticas e estratégias museológicas tenderão a dar lugar a experiências 

expositivas abrangentes no que concerne ao enquadramento conceptual. São 

igualmente reforçadas e valorizadas constituídas colecções de moda em museus de 

arte que passam a patentear bem sucedidas exposições de vestuário. Museus sem 

colecção, como é o caso do Design Museum londrino incluem na sua programação 

conteúdos virados para as inventivas  criações dos designers contemporâneos, 

protagonistas da mudança e inovação, quase sempre ligados ao seu espaço físico, 

comunitário ou nacional. 

No texto de introdução da obra “400 Years of Fashion”, subscrito por curadores de 

vários departamentos comissariais de moda do V&A é sublinhada a evolução do 

estado da Arte: “In the past fifteen years or so dress and its history has attracted a 

wider audience partly through increased coverage in the media and partly with pre-

occupation with personal style. Inevitably this movement has links with consumerism 

and the fashion year, which attempts to impose biannual shifts in the latest look. The 

museum world has been part of the change and, in addition to an increasing number 

of exhibitions devoted to dress, has seen increased membership of professional 

groups such as the International Council of Museums Costume Committee. Most 

museums and galleries with dress collections acknowledge them as major assets and, 

like the V&A, give them due prominence alongside other arts. […] In formal education, 

from primary school to post-graduate level, there is a growing recognition of the 

validity of dress studies and new courses are emerging” 122 (Rothstein, 2010: 9). 

Nas últimas décadas, um pouco por toda a parte o interesse pelo assunto vai dando 

igualmente lugar a eventos tangenciais a entidades museológicas, promovidos 

sobretudo por instituições ligadas à Indústria têxtil italiana ou enquanto formatos 

comemorativos de designers e casas de Alta Costura ou mesmo por instituições 

ligadas à arte contemporânea. 
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A razão do sucesso das exposições de moda é justificada por Harold Koda (MET): 

“The reason for this might be that with clothing , even if it is the apparel of the French 

18th Century court or an item of haute-couture beyond the reach of most of the 

population, people feel the right to their opinion based on their own direct knowledge 

of what it means to get dressed every morning” 123 (Mida, 2011).  

Esta opinião é partilhada pelos curadores do V&A que afirmam: “Visitors are at ease 

with the exhibits, quickly relating them to their own bodies and they are uninhibited 

about expressing opinions about clothes of the past as well as recent times. This 

instant familiarity generates curiosity and often precludes the need for a specialist 

interpreter. Questions are usually practical – ‘What she or he got on underneath that?’ 

and ‘When would you wear it and how could you sit down in it?’. Extended labels in 

the display aim to answer most of these queries” 124 (Rothstein, 2010: 1). 

Por outro lado a era digital veio facultar o crescente acesso de investigadores e 

público através dos arquivos digitais. 

No princípio deste século algumas instituições foram introduzindo os avanços da 

tecnologia como suporte. O Musée de la Mode, Paris, por exemplo, introduziu os 

fashion video-discs, contentores de informação para todos. 

No encerramento desta Investigação verifica-se o extraordinário avanço que os 

museus têm vindo a imprimir nos seus arquivos digitais, tendo mesmo a totalidade 

das suas colecções registada digitalmente. 

Já anteriormente nos referimos ao grande objectivo dos museus, que é hoje a 

procura da inovação, o desenho da identidade e a interacção social, também na 

moda é a procura de produzir novidade que, move a nova geração da igualmente 

emergente especialidade de moda nas práticas de comissariado. Esta nova geração 

tem vindo a conquistar espaço de liberdade e experimentação junto das entidades 

para as quais tem de transmite mensagens a partir de uma imensidão de abordagens 

e conceitos, explorando cruzamentos disciplinares, tecnologia ou efeitos especiais na 

missão de contar a sua história.  
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99. Addressing the Century: 100 Years of Art & Fashion, Hayward Gallery, Londres, 1999 

 

De particular relevância foi Addressing The Century: 100 Years of Art & Fashion, 

iniciativa da Hayward Gallery, Londres, 1999, curadoria de Peter Wolen, cujo 

deslumbrante design expositivo esteve a cargo de Zaha Hadid, utilizando peças de 

conteúdo provenientes de várias colecções. Esta exposição temporária explorava as 

relações criativas entre arte e moda durante o séc. 20, de Matisse a Issey Miyake, 

cobrindo mesmo ideias radicais sobre moda e vestuário que se tinham inspirado na 

performance e arte conceptual dos 1960s. Explorando moda e arte sem estabelecer 

fronteiras, expunham-se peças vestíveis e investíveis, servindo de palco para explorar 

um novo diálogo e a vitalidade entre moda e arte. O design da instalação seria 

relativamente simples mas de grande impacte visual, sendo particularmente 

interessante a forma como se relacionava com a arquitectura da Hayward Gallery e 

da sua presença em termos escultóricos e da materialidade. 

Parte das exposições realizadas neste período temporal intersecta a criação de moda 

com outras disciplinas artísticas, segundo inovadoras narrativas e enquadramentos 

ambientais, sendo dignas de destaque as exposições da obra de Giorgio Armani em 

NY e Bilbao. Trataremos em capítulo específico, o Terceiro, o levantamento de 

imagens de algumas das mais importantes exposições realizadas no séc. 21 para 

constituir um painel de amostragem. 
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100. Addressing the Century: 100 Years of Art & Fashion, Hayward Gallery, Londres, 1999  

 

 

 

101. Addressing the Century: 100 Years of Art & Fashion, Hayward Gallery, Londres, 1999 
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102. Addressing the Century: 100 Years of Art & Fashion, Hayward Gallery, Londres, 1999 
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❶ Armani  

Curation: Harold Koda (Costume Institute do MET) e Giorgio Armani 
Design: Robert Wilson 
Guggenheim Museum, NY, 2000 

 

103. Vistas da exposição Armani, Guggenheim Museum, NY, 2000  
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❷  Armani 

Curation: Harold Koda (Costume Institute do MET) e Giorgio Armani 

Design: Robert Wilson 

Guggenheim Museum, Bilbao, 2001 

 

 

104. Núcleo da exposição Armani, Guggenheim Museum, Bilbao, 2001  

 

Ambas as exposições foram marcadas pela extraordinária teatralidade que 

caracteriza o encenador Bob Wilson, e os 400 manequins substituíam os actores 

neste palco em que protagonizavam uma peça cuja narrativa percorria a carreira 

deste influente designer, cuja visão alterou os rumos da moda nos anos 1980, 

aproximando o guarda-roupa feminino do masculino através dos seus tailleurs de 

calça que criaram o power dressing de executivas do mundo inteiro. Os etéreos 

manequins eram quase inexistentes e flutuavam no espaço iluminados subtilmente e 

pontuados por feixes de fibra óptica. Em NY Wilson criou um espectacular percurso 

em espiral ao longo da célebre rampa desenhada por Lloyd Wright nos finais de 

1950. 
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Tomaremos como referência a programação de conteúdos dos V&A e MET – The 

Costume Institute, que no nosso entender são os percursores absolutos do actual 

status do comissariado de moda. 

O V&A, ofereceu entre 1984 e 2000 uma impressionante lista de conteúdos, 

abordando uma diversidade de áreas, de temáticas à carreira individual de designers: 

“‘The Little Black Dress’, ‘Certain Shawls 1839-49’, ‘Louis Vouitton: Travelling with 

Style’, ‘Knit one Pearl one’, ‘Gianni Versace’, ‘Fashion Tracks: Designer Clothes for 

the Pirelli Calendar’, ‘The Collection grows: New acquisitions’, ‘The Burberry Story’, 

Top British Designers for the Sock Shop’, ‘Plastica in Fashion’, ‘The work of Caroline 

Charles’ and ‘Four Italian Couturiers’ […] Exhibitions in the main temporary exhibition 

galleries arranged by Textiles and Dress have included ‘John French Fashion 

Photographer, ‘Designer Denim for Blitz’, ‘Ascher: Fabric, Art, Fashion’, ‘Salvatore 

Ferragamo: The Art of the Shoe, ‘Fashion and Surrealism’, ‘Australian Fashion - The 

Contemporary Art’, ‘Flowered Silks: A Noble Manufacture of the Eighteen Century’ 

and ‘Pierre Cardin: Past, Present, Future’” (Rothstein, 2010: 9). 

No MET registamos, entre outros conteúdos: 

 

1985_ Royal Costumes of India 
1988_From Queen to Empress: Victorian Dress 1837-77 
1988_ Costumes from the Asian Peoples: Recent Acquisitions 
1988_ The 80’s: a New Generation 
1989_ Costume and Character at the Age of Ingres 

1990_ Théâtre de la Mode 
1992_ Fashion and History: a Dialogue  
1993_ Versailles 1973: American Fashion on the World Stage 
1993_ Diana Vreeland: Immoderate Style 
1994_ Madame Grès 
1995_ Haute Couture  

1996_ Christian Dior  
1996_ Fabergé in America  
1997_ Gianni Versace 
1997_ Cartier: 1900-19 
1999_ Rock Style  
(Metropolitan Museum Archives (2011), Museum Exhibitions 1870-2011) 

 

Dignas de registo são também outras exposições realizadas pelo Museu do FIT, NY, 

destacando The Historical Mode: Fashion and Art in the 1980‘s, com curadoria de 
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Richard Martin e Harold Koda, este último presentemente Curator-in-Charge no 

Metropolitan Museum – The Costume Institute, NY. 

 

105. Exposição Christian Dior, Costume Institute do MET, 1996, Curadoria: R. Martin e H. Koda 

 

106. Exposição Christian Dior, Costume Institute do MET, 1996, Curadoria: R. Martin e H. Koda 
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fashion curating  

Na virgem do século seria fundado o MoMu (ModeMuseum), em Antwerp, BE (2002) 

que parece encerrar, na carta de intenções que publica por ocasião da sua 1ª 

exposição no seu catálogo, as linhas mestras da nova gramática museológica 

segundo uma postura particularmente arrojada: 

 

 

107. Vestido Christian Dior, 1949  

 

“From September MoMu will present its clothing and textile collection to the public in 

accordance with a varied and dynamic exhibition policy that focuses not only in the 

actual pieces, but also on the underlying production processes. It is not so much our 

intention to show these aspects – ranging from patterns and textile techniques to the 

eventual silhouette – in their artisanal context, but rather to search for their artistic 

merit. To this end we shall focus not only on the visual aspect, but also explore tactile 

and auditory exhibition formats. MoMu intends to create a context for fashion and 
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clothing behavior. Fashion is, after all, more than the sum of clothing and textile. It 

provides access to broader societal, political and cultural phenomena. We feel that 

producing clothes and wearing clothes is a way of dealing with one’s own history. For 

once, then, we shall take the motto ‘you are what you wear’ quite literally, and 

conceive a collection of clothing as the memory of a city, a country, a culture. Fashion 

as a form of recollection may seem paradoxical, as it exists by the grace of its 

constantly changing character,’ the dictatorship of the season?’ If you wish. It is 

precisely this capricious citing and perpetual questioning that makes fashion so 

fascinating, in a historical, a topical and a visionary sense. It is our challenge as a 

museum to reflect upon this repository of images, historical references, corporeal 

images and cultural identities… and to set out in search of a contemporary translation. 

In the respect MoMu also assume an important laboratory function: the freedom to 

experiment with different interdisciplinary approaches, to take out time for research 

and to give the public an opportunity to dwell on the various aspects of fashion. In 

order to arrive at the subtlest of analyses we shall collaborate with other art forms 

whenever possible. How do they deal with such phenomena as conceptualization and 

production, commerce and art, representation, the body and corporeal images, the 

new media? And how do they relate to the phenomenon of fashion? To MoMu inviting 

input from various media and art forms, and allowing divergent views or perspectives, 

is a necessary complementation of its own exhibition policy. Therefore MoMu intends 

to collaborate on a regular basis with international guest curators from diverse 

disciplines. More specifically MoMu will organize two large thematic exhibitions per 

year, with a side program consisting of workshops, tours, lectures and debates. In the 

projection room (MoMu Cinema), on the first floor, MoMu will present a selection of 

video and film excerpts that tie in with the thematic exhibitions” 125 (Backstage-

Selection 1, 2003). 

Muito embora os correctores dos processadores de texto continuem a assinalar a 

vermelho o erro, a palavra “curation” existe para designar uma área de intervenção 

museal. 

Curation, em português curadoria, refere-se à prática museológica, à 

actividade desenvolvida em museus e galerias que se estende da recolecção 

de objectos à sua investigação e exposição. 



 184 

Fashion curation é hoje uma disciplina do comissariado e área de formação 

académica que envolve um alargado número de perspectivas teóricas e 

práticas (estudos sociais, história, história da arte, design e moda, fotografia, 

edição de publicações, arquitectura, design expositivo, vitrinismo, etc.) para 

explorar contextos reais, hipotéticos ou virtuais, com o rigor da investigação 

académica que marca o tempo desta prática contemporânea, segundo a 

objectiva definição do London College of Fashion. 

Uma nova geração de curadores abraça esta área de intervenção museográfica em 

consonância conceptual com a evolução teórica da Nova Museologia, sobretudo 

atenta à evolução da New Museum Theory, desenvolvendo novas e criativas formas 

de narrativa. 

A diluição de fronteiras entre moda e arte, que se estenderam até ao último quartel do 

século passado, expandiram os parâmetros tradicionais daquilo que constitui a 

atribuição de valor artístico aos objectos. Koda defende: “[…] it benefited fashion. 

When contemporary artists as diverse in their practice as Cindy Sherman, Judith 

Shea, Joseph Beuys, Barbara Kruger, Jim Dine, and Richard Prince, all cite concepts 

and imagery related to apparel and the fashion system, fashion began to be seen as a 

subject for serious intellectual consideration” 126 (Mida, 2011). 

Valerie Steele, importante teórica norte-americana que se movimenta no universo da 

moda, autora de extensa obra e Curator-in-Chief do museu do FIT - Fashion Institute 

of Technology de NY, acrescenta: “There is no consensus yet that fashion is art. 

However, by showing fashion in museums, has encouraged the idea that fashion is 

art. It is true that if you look at a McQueen or a Balenciaga in the context of art 

museum, it has the aura of a work of art, but it doesn’t mean it was created to be art 

[…] A curator is one of the participants in the art world who can help promote the idea 

that fashion can be interpreted as art, but it is not really up to one individual any more 

than it is up to one individual designer to make a flat out decision as to whether 

fashion is or is not art. That has to be a collective decision. So no matter how much 

we admire a particular designer or regard the work as being as visually and intellectual 

gripping as a painting or a sculpture, it is not something that we can individually 

decide – that it is art or not art” 127 (Mida, 2011). 
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fashion curating: uma forma de design? 

Podemos afirmar que o fashion curator, à semelhança dos seus pares que 

comissariam arte é hoje um designer, um artista que imprime a sua visão criativa ao 

trabalho de outros. Como afirma Koda “Most curators do not see themselves as 

installation artists in which the work of others is reduced to a component of their new 

artistic vision or creation. Perhaps this will seem a subjective approach, but there are 

instances where as a curator one sees a design as something conceptually or 

culturally richer in meaning than the creator of the piece intended. Sometimes a 

design can be imbued with much more aesthetic, intellectual and emotional 

resonance than its creator ever imagined” 128 (Mida, 2011). 

Importa reflectirmos sobre as fronteiras. Joanne Entwistle (2000) considera que a 

moda reside na fronteira entre cada um e os outros, um conceito que considera o 

papel da moda interface o indivíduo e a sociedade, ponto de encontro entre a esfera 

pública e privada. Nesta conexão a moda parece ser o elo de ligação com o corpo, 

actuando como linguagem não-verbal (Barnard, 2007: 211-218) Outros teóricos 

interpretam a moda segundo outras perspectivas. Baudrillard, afirma: “Fashion is one 

of the most inexplicable phenomena, so far as these matters go: its compulsion to 

innovate signs, its apparently arbitrary and perpetual production of meaning – a kind 

of meaning drive – and the logical mystery of its circle, are all in fact of the essence of 

what is sociological. The logical process of fashion might be extrapolated to the 

dimension of ‘culture’ in general – to all social production of signs, values and 

relations” 129 (Barnard, 2007: 451-453). 

Nas últimas décadas, um pouco por toda a parte o interesse pelo assunto vai dando 

igualmente lugar a eventos tangenciais a entidades museológicas, promovidos 

sobretudo por instituições ligadas à Indústria têxtil italiana ou enquanto formatos 

comemorativos de designers e casas de Alta Costura ou mesmo por instituições 

ligadas à arte contemporânea. 

Não sendo possível a inclusão de um leque vasto e abrangente dos eventos 

realizados entre os finais de 1990 e o novo milénio, a investigação optou por 

considerar apenas aqueles que considera de maior relevância, para um painel de 

amostragem. 
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Parte das exposições realizadas neste período temporal intersecta a criação de moda 

ou outras disciplinas artísticas, segundo inovadoras narrativas e enquadramentos 

ambientais, sendo dignas de destaque as que incluímos neste levantamento, 

ignorando a ordem cronológica, dada a falta de relevância de tal facto.  

> Addressing The Century - 100 Years of Art & Fashion, iniciativa da Hayward 

Gallery, Londres, 1999, curadoria de Peter Wolen e cujo deslumbrante design 

expositivo esteve a cargo de Zaha Hadid, utilizando peças de conteúdo 

provenientes de várias colecções, que referimos anteriormente nesta mesma 

secção. 

> Looking at Fashion, Biennale di Firenze, 1996, implementada em diversos 

espaços e em estruturas efémeras, cada uma secções centrada no processo 

criativo de um designer de moda com mérito revisitado por um igualmente 

inovador e reconhecido arquitecto da actualidade; 

> Fashion | Cinema, Biennale di Firenze, 1998, explorando pontes entre moda 

e cinema; 

Destaque ainda para algumas e importantes exposições retrospectivas da obra de 

designers e promovidas em sua celebração, importantes plataformas de 

comunicação e marketing:  

> Yves St. Laurent: Retrospective, iniciativa da Fondation Pierre Bergé 

realizada no Petit Palais, Paris, 2010, para celebrar a carreira do designer; 

> Fashion Landed foi um grandioso festival de moda que envolveu a cidade e 

a comunidade da cidade de Antwerp, em 2001.  Ao longo de uma dezena de 

locais foram desenvolvidas exposições de diferentes conteúdos de moda, de 

exposições monográficas de costureiros do passado (Chanel) a designers 

contemporâneos (Rei Kawakubo / Comme des Garçons) a exposições 

fotográficas, e os conteúdos tratavam temáticas tão díspares como os 

suportes interiores do vestuário em Constructions que os reproduzia em 

papel, a Transformations – que abordava as diferentes formas de alteração do 

corpo através das diferentes sociedades, à mutilação e alteração genética em 

The body transformed e finalmente um conteúdo vídeo – transmitido em 
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dezenas de monitores de televisão – que registava a relação dos 

entrevistados com o universo da moda e cujo painel incluía artistas, 

personagens famosos ou outros completamente anónimos, discursos que 

eram expressos em cada língua materna, resultando num curioso objectivo de 

pluralidade cacofónica. 

Fashion Landed foi uma iniciativa do Flanders Fashion Institute, com curadoria 

do designer belga Walter van Beirendonck, que serviu de ensaio à fundação 

do Momu-Mode Museum, e constituiria um importante momento na história 

do fashion curating contemporâneo e da narrativa expositiva. 

> Outras realizações incluem a importante exposição Valentino a Roma: 45 

Years of Style, realizada em Roma, 2007, no quadro das comemorações 

daquela casa de costura italiana, comissariada por Patrick Kinmonth e 

Antonio Monfroda, retrospectiva cronológica que ocupou todo o espaço do 

Ara Pacis Museum e incluiu a interacção com os transeuntes pela através da 

transparência do espaço de alguns núcleos que permitia entrever a 

magnificência da mise en scène. 

 

 

108. Valentino a Roma, Ara Pacis Museum, Roma, 2007  
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Nesta amostragem foram também incluídos outros conteúdos implementados por 

centros criativos, museus da especialidade, galerias, etc., permitindo à Investigação 

confirmar que a amplificação do conceito de curadoria – encarado agora como 

prática cultural sem fronteiras em consonância com a nova ordem de produção 

estética que combina as vertentes social, artística, técnica e científica – abriu caminho 

à especialidade. 

Curiosamente a recolha de dados evidencia algum desmerecimento relativamente 

aos designers que têm vindo a conceber ambientes espaciais de conteúdos 

expositivos, informação ausente nas fontes – incluindo as próprias entidades – 

excepto quando se trata de figuras de primeira linha da arquitectura ou artes 

performativas. Desmerecimento porque esta prática não se confina à execução mas, 

pelo contrário, complementa o curador na concepção de espaço | movimento | 

artifício para traduzir o conceito numa linguagem visual. 

A pluralidade da prática comissarial tem criado momentos de particular interacção 

com um novo público informado, sensível ás disciplinas e expressões criativas, aberto 

a observar novas perspectivas socioculturais, curioso para entender fenómenos ou 

processos criativos – que provém da comunidade local ou exterior, quer de forma  

isolada quer integrando pólos de turismo cultural de assinalável impacte económico e 

sociocultural, movido pela curiosidade individual ou por influência dos media.  

Pelo facto de tais experimentações serem resultado de visões únicas e irrepetíveis em 

diferente autoria – emolduradas segundo conceitos impressos pelo comissariado na 

linguagem da representação – e da amplitude temática é inerentemente inviável o 

encontro de quadraturas de traçado comum e categórico para a narrativa, excepto 

linhas gerais de actuação frequentemente verificadas. 

 
 
 
 
 

conclusão  

O capítulo terceiro permite-nos alcançar um quadro conclusivo que traça o estado da 

arte  da disciplina de Fashion Curating no Ocidente e que justifica a necessidade de 

proceder a um percurso visual através de conteúdos expositivos de moda (2000-

2011). 
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introdução 

O Capítulo quarto ocupa-se do refinamento do Estado de Arte da disciplina de 

Fashion Curating. Nesse sentido levamos a cabo um exercício de análise comparativa 

de conteúdos programáticos, a partir de um painel de instituições referenciais, que 

veio a permitir o encontro de um quadro de convergências das políticas e práticas 

museográficas, mormente em termos conceptuais, daí decorrendo a necessidade de 

proceder à compilação de um percurso visual de conteúdos expositivos da 

especialidade, considerando a utilização da imagem enquanto importante fonte 

directa na demonstração de factos ocorridos. 

Numa segunda secção é tratado o laboratório conceptual, da sua fundamentação 

teórica ao ensaio do modelo, incluindo simulação de um conteúdo expositivo, sob 

forma de mood board. 
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new museum theory & fashion 

 
[políticas e práticas museológicas referenciais  

(2000-2010)} 
 
 
A Investigação procurou beneficiar do contributo de um conjunto heterogéneo de 

entidades museográficas, analisando a sua actividade com o objectivo de procurar 

entender as políticas, práticas e estratégias (implementadas através dos conteúdos 

expositivos patentes ao público) e, a partir da sua sistematização estabelecer padrões 

de convergência  em termos de curadoria.  

A recolha de informação abrangeu a primeira década do século XXI, com base num 

painel de instituições de referência, cujo desenho procurou igualmente ter tem linha 

de conta a  diversidade dimensional das colecções de acervo e  localização territorial, 

perspectivando uma visão de maior abrangência. Foi incluído um leque de entidades 

museográficas enfocadas na generalidade disciplinar do design ou das denominadas 

“artes decorativas” (incluindo a moda) e uma entidade sem colecção.  

O painel de entidades de referência foi seleccionado em função de um critério de 

diversidade em função de:  

> Relevância: unidades museológicas de diferentes escalas de 

reconhecimento no panorama dos museus de moda e design; 

> Território físico: instituições localizadas nos EUA e Europa; 

> Ranking de acervo patrimonial: duas entidades de topo, três intermédias e 

uma menor e uma última sem colecção de moda; 

> Conceito: entidades inovadoras e conservadoras; 
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A pesquisa utilizou diversas metodologias, designadamente a observação não 

participativa (pontualmente in loco, revisão de literatura e consulta a portais e arquivos 

digitais online. 

 
entidades da especialidade : vestuário, moda, têxtil 

> FIT – The Museum at Fashion Institute of Technology, New York, USA 

> MoMu – Mode Museum Anthwerp, Antwerp, BE 

> MET – The  Metropolitan Museum of Art – The Costume Institute, New York, 

USA 

> Museu del Traje (CIPE), Madrid, ES 

> Museo tèxtil i d’ indumentaria, Barcelona, ES 

 
entidades da especialidade em disciplinas do design e artes decorativas 
 

> Design Museum, (design), London, UK 

> V&A – Victoria & Albert Museum, (mobiliário, joalharia, tapeçaria, moda, 
desenho e pintura, escultura, artes decorativas), London, UK 
 

Os elementos recolhidos de cada entidade são díspares em função da 

disponibilidade de dados para reconstrução de calendários, sendo:  

FIT: 2008-2010 

MoMu: 2003-2010 (a partir da data da sua fundação) 

MET: 2000 – 2010 

Museu del Traje (CIPE): 2005 – 2010 

Museo textil i d’indumentaria: 2000 – 2010 

Design Museum: 2003 – 2010 

Victoria & Albert Museum: 2001 – 2010 
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F I T – FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY – NY, USA 

O FIT é uma das mais incontornáveis instituições internacionais da especialidade, 

uma instituição pública de ensino que integra a SUNY (State University of New York), 

detentora de uma importantíssima colecção de vestuário e acessórios e de grande 

dinâmica em termos expositivos, a par da formação nas mais diversas disciplinas do 

design de Moda. 

Galardoada com importantes prémios (Richard Martin Awards for Excellence in the 

Exhibition of Costume, Costume Society of America), actualmente dirigido pela 

reconhecida teórica Dr. Valerie Steele, sob cuja égide se têm vindo a realizar algumas 

das mais inovadoras experimentações, cruzando obra e metodologias, ícones e 

teoria. 

O FIT protagoniza ainda e com regularidade anual, um dos mais importantes e 

ambiciosos programas educacionais, o Fashion Symposium, envolvendo estudantes, 

autores e curadores do mundo inteiro.  

Desenvolve também um importante Fashion Culture Special Program que inclui o 

debate de temáticas de moda e consumo. 

A programação das exposições (distribuída entre Fashion & Textile History Gallery e  

Special Exhibitions Gallery) é focalizada exclusivamente em torno da Moda e embora 

de uma grande regularidade integra exposições temporárias de mais curta duração, 

assim como promove o trabalho dos alunos do FIT. 

Os membros do staff do Museu do FIT têm particulares preocupações com a 

conservação, documentação, exposição e interpretação da moda e a temática 

expositiva reflecte uma enorme heterogeneidade e a procura de um novo olhar sobre 

a interpretação das mudanças de comportamento (da Ecologia às relações entre  

Moda e Poder, Moda e sexualidade ao novo Dark Glamour, por exemplo) para além 

da criação em termos globais e dos ícones do American Style. 

Relaciona-se com vários Museus, cedendo objectos de colecção, por exemplo: 

> YESHIVA UNIVERSITY MUSEUM (exposição American Jewry in the 

Garment Industry)   

> MUSEUM OF THE CITY OF NEW YORK (exposição African-American 

Designers)  

> MUSÉE DE LA MODE ET DU TEXTILE (exposição retrospectiva de Cristobal 

Balenciaga) 
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109. ISABEL TOLEDO: Fashion from the Inside Out, FIT, 2008 
 
 
 
 

> V&A (exposições Surrealism & Fashion e Maharaja: The Splendor of India’s 

Royal Courts) 

> IMPERIAL WAR MUSEUM (exposição Camouflage) 

 

Colabora com outras instituições no comissariado conjunto de conteúdos, de que é 

exemplo Chic Chicago: Treasures from the Chicago History Museum, com o Chicago 

History Museum, patente em ambas as entidades. 

O FIT disponibiliza conteúdos online das exposições realizadas entre 2008 e 2011 e 

dispõe de um importante arquivo digital. 
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ACERVO DE COLECÇÃO 

> 50.000 peças vestuário – a partir do séc. 18, grande enfoque na 

actualidade 

> 15.000 acessórios , destacando 4 000 pares de sapatos 

> 30.000 itens de têxteis 

 

WEBPAGE 
www.fitnyc.edu 

A informação oferecida apresenta dois níveis: 

> O Museu (história, plano de visita) 

> Calendário de exposições (passado recente, presente e futuro). Os arquivos 

do passado incluem alguns blogues especialmente criados em cada ocasião 

> Colecções   

> Novidades (News) 

Oferece ainda um conjunto de destaques para o semestre seguinte e que integra: 

> A próxima exposição (Upcoming exhibition) 

> Couture Council 

> Fashion Culture 

> Online collections 

 

Destaque para as exposições online, conteúdos expressamente desenhados para 

internet. 
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Tabela 5 Programação de conteúdos do FIT, 2008/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 2008/2009 GOTHIC: DARK GLAMOUR Curador: Valerie Steele  

Art-direction: Simon Costin 

2  SEDUCTION Colleen Hill 

3  MURIEL KING:  Artist of Fashion      April Callahan 

4  ISABEL TOLEDO: Fashion from the 

Inside Out 

Valerie Steele / Patricia Mears 

5  FASHION & POLITICS 

 

Valerie Steele / Patricia Mears 

6 2009/10 AMERICAN BEAUTY: Aesthetics and 

Innovation in Fashion 

Patricia Mears  

7  METAL TRANSFIGURED: FIT Art and 

Design Faculty Exhibition 2009 

(exposição alunos da Universidade) 

8  NIGHT & DAY Molly Sorkin 

9  SCANDAL SANDALS & LADY 

SLIPPERS: A History of Delman 

Shoes 

Finalistas do Curso de Fashion and Textile 

Studies: History, Theory, Museum Practice 

do FIT 

10  ECO FASHION: Going Green Jennifer Farley e Colleen Hill 

11  The MFA Bridge Thesis Show 2011 (exposição alunos da Universidade) 

12  Interior Design Annual Senior Thesis 

Exhibition 

(exposição alunos da Universidade) 

13 2010/11 JAPAN FASHION NOW Valerie Steele 

14  LIGHTNESS: FIT Art and Design 

Faculty Exhibition 

(exposição alunos da Universidade) 

15  GOTOANDPLAY (exposição alunos da Universidade) 

16  VIVIENNE WESTWOOD, 1980-89 

 

Finalistas do Curso de Fashion and Textile 

Studies: History, Theory, Museum Practice 

do FIT 

17  Art & Design Graduating Student 

Exhibition 2011 

(exposição alunos da Universidade) 

18  Hurly-Burly MA in Illustration 2011  
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MoMu – MODE MUSEUM ANTHWERP – Antwerp, BE  

O MoMu é a mais jovem e simultaneamente uma das mais conceituadas instituições 

museográficas centradas exclusivamente na Moda, tendo surgido a partir  da 

MODENATIE uma Associação cultural subvencionada pelo governo flamengo – 

igualmente detentora do prestigiado FLANDERS FASHION INSTITUTE, centrado na 

formação em Design de Moda  e o FASHION DEPARTMENT DA ROYAL ACADEMY 

OF FINE ARTS (Artesis Hageschool Antwerpen). 

O súbito reconhecimento internacional nos anos 1990 dos Antwerp 6, uma primeira e 

emergente geração de designers belgas formados nesta inovadora escola com 

perspectivas inovadoras de abordar a moda (Walter von Beirendonck, Dries van 

Noten, Ann Demeulemeester, Dirk van Saene, Dirk Bikkembergs e Marina Yee).  

Assumindo a direcção atribuída do embrionário MoMu – ainda sem sede própria – a 

designer local Linda Loppa (também graduada em moda na ROYAL ACADEMY OF 

FINE ARTS) é organizado um dos maiores festivais de moda de sempre, “2001 

FASHION LANDED – ANTWERP MODE”, que intervém plasticamente na cidade, 

envolve a comunidade, e ocupa edifícios tão improváveis como a sede da Polícia, 

palácios decadentes, o MUHKA - MUSEUM OF CONTEMPORARY ART ANTWERP 

ou terrenos baldios nos arredores da cidade, em que são montadas  importantes e 

multidisciplinares exposições de Moda, Fotografia, Vídeo-Art, etc., assentes em 

novos e revolucionários conceitos | formatos expositivos.  

A política museográfica do MoMu está bem expressa no Catálogo da sua 1ª 

exposição, a que já tivemos oportunidade de nos referir no capítulo em anterior. 

Para além de recorrer ao seu acervo, o MoMu tem vindo a desenvolver protocolos de 

intercâmbio com outras instituições nacionais e internacionais, ultrapassando o 

campo da moda – ROYAL MUSEUM OF FINE ARTS RIJKSMUSEUM AMSTERDAM 

para a exposição Masters of Black in Fashion & Costume (2010) e parcerias com 

outros museus de moda, tais como V&A para Malign Muses: When Fashion Turns 

back (2004) ou o MET para Goddess. 
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110. Masters of Black in Fashion & Costume, MoMu, 2010 
 
 

O MoMu detém também uma importante biblioteca da especialidade para além de 

uma livraria para comercialização de obras bibliográficas nas áreas criativas e da 

cultura visual. 

 

 

111. Catálogo do MoMu para a exposição Maison Martin Margiela, 2008 

 
 
Os Serviços educativos para além da organização de visitas de estudo, organizam 

outras iniciativas como por exemplo a iniciativa Slow Fashion – Vitrine, que consiste 

num percurso em grupo guiado a um conjunto de lojas de designers e joalheiros 

locais e lojas multimarca, para além de Conferências e Workshops. 
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112. Vitrina de estabelecimento comercial integrante do circuito Slow Fashion 
 
 

O Museu é extraordinariamente acarinhado pela comunidade local já que tem vindo a 

contribuir para o redesenho da cidade e desenvolvimento económico resultante do 

turismo cultural. 

 

ACERVO DE COLECÇÃO 

15.000 peças de vestuário, acessórios e têxteis, a partir do séc. 16 e enfoque nos 

sécs. 20 e 21. Particular quantidade de itens de origem belga. 

WEBPAGE 
www.momu.be 

A Webpage do MoMu disponibiliza informação básica sobre a instituição.  

Database da colecção é disponibilizada a investigadores e estudantes. 

O acesso à Biblioteca e Arquivos Digitais são condicionados aos investigadores e a 

plataforma de suporte técnico é débil e quase integramente redigida em flamengo. 

A informação acessível consta de: 

> Historial 

> Exposições (passado, presente e futuro). As exposições passadas podem 

ser descarregadas em PDF. As presentes são o grande highlight da página. 

> Biblioteca e Arquivos 
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Tabela 6 Programação do MoMu, 2003/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19  2003 PATTERNS Linda Loppa 

20  BACKSTAGE: SELECTION 1 Linda Loppa 

21 2004 GODDESS Kaat Debo 

22  MALIGN MUSES: WHEN FASHION TURNS BACK Judith Clark 

23 2005 BEYOND DESIRE Kaat Debo 

24  KATHARINA PROSPEKT: The Russians by AF Vandevorst AF Vandevorst 

25 2006 DREAMSHOP: YOHJI YAMAMOTO Yohji Yamamoto 

26  The MoMu COLLECTION: SELECTION II  Linda Loppa 

27 2007 6+. ANTWERP FASHION Não disponível 

28  BERNARD WILHELM: Het Totaal Rappel Bernard Willhelm  
Jutta Kraus  

29 2008 MOI, VERONIQUE. BRANQUINHO TOu TE Nue Veronique Branquinho 

30  MAISON MARTIN MARGIELA '20' The exhibition Maison Martin Margiela 

31 2009 PAPER FASHION Vassilis Zidianaki 

32  DELVAUX. 180 YEARS OF BELGIAN LUXURY Hettie Juda 

33 2010 BLACK: MASTERS OF BLACK IN FASHION & COSTUME Wim Mertens, Karen 
Van Godsenhoven 
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MET – METROPOLITAN MUSEUM OF ART [THE COSTUME INSTITUTE] New York, 
USA 
 
O COSTUME INSTITUTE do MET surge em 1946 a partir da fusão do MET com o 

MUSEUM OF COSTUME ART (fundado em 1937 por Irene Lewisohn)  através do 

financiamento da indústria da moda americana, ganhando a partir de 1959 autonomia 

comissarial. 

O seu primeiro grande curador (na época designada  special consultant) foi a lendária 

visionária de moda Diana Vreeland – que antes dirigira a HARPER’S BAZAAR e a 

VOGUE USA (1972-1989) e a quem se atribuição a invenção do conceito de styling – 

e que garantiu um extraordinária visibilidade à instituição, organizando memoráveis 

exposições cuja narrativa dramática e cenografia galvanizaram o público e elevaram 

definitivamente o estatuto e o nível das exposições de moda e traje , entre outras, The 

World of Balenciaga (1973), Hollywood Design (1974), The Glory of Russian 

Costume (1976), e Vanity Fair (1977). 

Em 1989 Richard Martin assumiu o cargo de Curator in Charge com apoio de Harold 

Koda, tendo sido entregue a este último à data da sua morte em 1999. Sob direcção 

de Richard Martin o COSTUME INSTITUTE passou a realizar duas exposições 

especiais por ano. 

O COSTUME INSTITUTE beneficia de um forte suporte financeiro da indústria quer 

em capital quer na montagem de exposições ou nas novas aquisições. É anualmente 

realizada uma Gala de beneficência que é um dos maiores e mais visíveis eventos de 

caridade dos EUA, envolvendo como doadores as mais eminentes individualidades 

da indústria da moda, cinema, finanças, musica, etc. 

A partir de 2002 foi instituído o The Friends of the Costume Institute, um grupo que 

apoia o departamento de exposições , e os programas de  aquisição, conservação e 

publicações. Estes programas enfocam-se no aprofundamento de uma visão 

histórica e teórica do vestuário, encorajando o estudo da moda enquanto disciplina 

académica séria e forma de arte. 

Possui ainda uma das importantes Bibliotecas de Moda do Mundo, acolhendo cerca 

de 30 000 obras raras ou fora de circulação, periódicos, desenhos, fotografias, prints, 

sketchbooks e arquivos de design. 
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Em matéria de comissariado cabe ao Curator in Charge a responsabilidade da 

definição em termos de temática e narrativa dramática e ao departamento de 

exposições a sua concretização. 

 

ACERVO DE COLECÇÃO 

A colecção inclui mais de 35.000 peças de vestuário e acessórios de várias épocas e 

dos cinco continentes, destacando-se uma colecção ímpar de obras do genial 

costureiro americano Charles James. 

A recente transferência da importante e extraordinária colecção do BROOKLYN 

MUSEUM em 2009  transformou a colecção do COSTUME INSTITUTE na maior e 

mais completa colecção do mundo, oferecendo um brilhante reflexo da evolução do 

traje e da moda ocidentais. 

Todas as peças do acervo estão registadas no arquivo digital, disponível online. 

 

 
 

113. Vestido de Charles James, colecção FIT 
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WEBPAGE 
www.metmuseum.org 

A Webpage do The Metropolitan Museum of Art é impar na quantidade e qualidade 

de informação que disponibiliza, não só a mais genérica como aquele referente aos 

diferentes Curatorial Departments. No que diz respeito ao The Costume Institute, para 

além de informação em constante renovação, o Museu oferece um arquivo digital que 

inclui cerca de 80% da colecção. O detalhe da informação tem um nível apuradíssimo 

que atinge a listagem de todas as exposições realizadas pelo MET. 

A estratégia Web é estruturalmente forte, fazendo recurso a links e blogspots 

específicos das exposições. Acesso igualmente a conteúdos multimédia que incluem 

entrevistas a curadores e making-of. 

Atento à interacção com os visitantes o MET introduziu um conteúdo designado por 

MY MET que permite o arquivo provisório dos itens preferidos do navegador. 

A informação a que garante acesso online inclui: 

> Exposições 

> Colecções 

> Eventos 

> Servidos educativos (Learn) 

> Investigação (Bibliotecas, Conservação, arquivo de imagens) 

> Publicações 

> E-shop  
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34 2000 ROCKSTYLE  

35  DRESS REHEARSAL: Origins Of The 
Costume Institute 

Harold Koda 

36  JACQUELINE KENNEDY: The White House 
Years - Selections From The John F. 
Kennedy Library And Museum 

Harold Koda 

37 2001 CURIOUS AND TREASURES: The Costume 
Institute 

 

38 2002 ADRIAN: AMERICAN GLAMOUR  

39  EXTREME BEAUTY: The Body Transformed Harold Koda 

40 2003 GODDESS Harold Koda 

41  BLITHE SPIRIT: The Windsor Set  

42 2004 WILD: Fashion Untamed Andrew Bolton 

43  DANGEROUS LIAISONS: Fashion And 
Furniture In The 18th Century 

Harold Koda e Andrew 
Bolton 

44  BRAVEHEARTS: Men In Skirts Andrew Bolton 

45 2005 CHANEL Andrew Bolton 

46 2006 ANGLOMANIA: Tradition And Transgression 
In British Fashion  

Andrew Bolton 

47  RARA AVIS: Selections From The Iris Napfel 
Collection 

Harold Koda, Eric Bonam 

48 2007 POIRET: King Of Fashion Harold Koda e Andrew 
Bolton 

49  NAN KEMPNER: American Chic Harold Koda 

50 2008 SUPERHEROES: Fashion And Fantasy Andrew Bolton 

51  BLOG_MODE: Adressing Fashion Harold Koda e Andrew 
Bolton 

52 2009 THE MODEL AS A MUSE: Embodying 
Fashion 

Harold Koda, Kohle 
Yohannan 

53 2010 AMERICAN WOMAN: Fashioning A National 
Identity 

Jan Glier Reeder 

 2011 ALEXANDER MCQUEEN’S: Savage Beauty Andrew Bolton 

Tabela 7 Quadro de programação do MET, 2001/2011 
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MUSEU DEL TRAJE – Madrid, ES 
 
O Museu do Traje do CIPE (Centro de Investigación del Património Etnológico) é uma 

instituição pública criada recentemente (2004), derivando de uma mesma instituição 

que tem vindo sucessivamente a alterar a designação.  

Foi inicialmente Exposición del Traje Regional e Histórico entre 1925 e 27; Museo del 

Traje Regional e Histórico entre 1927 e 34; Museo del Pueblo Español de 1934 a 93; 

Museo Nacional de Antropología entre 93 e 2004. 

Alberga uma grande colecção sobretudo ao nível etnográfico, exclusivamente fruto de 

doações privadas (cerca de 900 doadores). 

O Museu dispõe de Biblioteca, com importante colecção bibliográfica sobre 

antropologia e museologia na generalidade, património etnológico e cultura 

espanhola, evolução da moda, técnicas e produção têxteis , etc. 

A original vocação etnográfica do Museu justifica as práticas do comissariado, 90% 

centradas na identidade e cultura espanholas.  

 

 
114. Vestido de Elio Berhanyer (2003), Museu del Traje, Madrid, 2010 

 

É manifestamente uma instituição conservadora, algo envelhecida em termos 

conceptuais, seguindo modelos de “Velha Museologia”. 
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Colabora com outras instituições cedendo conteúdos, entre outras : 
 

> El Archivo Universal. La Condición del Documento y la Utopía Fotográfica 

Moderna 

Museo d´Art Contemporani de Barcelona (MACBA), 22 Outubro 2008 - 25 

Janeiro 2009 

> La nación recobrada. La España de 1808 y Castilla y León 

Sala Exposiciones Caja Duero (Salamanca), 25 de Setembro - 23 Novembro 

2008 

> Prohibido el Cante. Flamenco y fotografía 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla), 1 Setembro - 30 Novembro 

2008 

> Mujeres de blanco 

Espai Metropolitá d´Art Torrent (Valencia), 30 Maio - 3 Agosto 2008 

> Mujeres Reales. Modas e Modos en el Rio de Dom João VI 

Fundação Casa França Brasil (Rio de Janeiro), 27 Maio - 20 Julho 2008 

> Madrid 1808: ciudad y protagonistas 

Centro Cultural Conde Duque (Madrid), 25 Abril - 19 Outubro 2008 

 
 

ACERVO DE COLECÇÃO 

Indumentária histórica, popular, contemporânea, jóias e acessórios. Itens têxteis, de 

equipamento domestico, religiosidade, actividades lúdicas. 

Documentação, fotografia 

NOTA: Não existem dados disponíveis sobre o número de itens para cada 

uma das categorias que integram a colecção. 

WEBPAGE 
www.museudeltraje.mcu.es 

A página institucional do museu é característica das entidades museais públicas da 

Península Ibérica: disponibiliza meramente informação generalizada e história da 

entidade. 

Os dados disponíveis incluem: 

> Informação 

> Exposições (presente e passado) 
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> Museu ( c/ Galeria Virtual) 

> Actividades 

> Biblioteca  

 

 
 
 

55 2005 MUJERES MODELOS. MUJERES DE MODA (1850-

1940) 

Mónica Carabias Álvaro 

56  25 AÑOS DE LA AGUJA DE ORO Staff 

57  MARIQUITA PÉREZ ¡QUÉ ELEGANTE ERES! Staff 

58 2006 ELIO BERHANYER: Joyas De La Alhambra Staff 

59  DONACIÓN DE HUBERT DE GIVENCHY Staff 

60  LOS VESTIDO DEL TIEMPO: Habit, Habit Carole Simard-Laflamme 

61  EXPOSICIÓN DE BOLSOS DE LOS ALUMNOS DEL 

CSDMM 

Staff + Politécnico de 
Madrid 

62  LABORATORIO DE JOYERÍA, 1940-1990 Mónica Gaspar Mallol 

63 2007 UN VESTIDO, DOS VIVENCIAS Concha Mayordomo 

634  ROBERTO VERINO, 25 Años De Moda Staff 

65  MÍRAME, MÍRAME: La Moda Y Complementos A 

Través De La Fotografia Española 

Staff 

66  MODACHROME: El Color En La Historia De La 

Moda 

Staff 

67  
¡A TODA VELOCIDAD! Juguetes De Hojalata 

Concepción García-Hoz 
Rosales 

68  GENIO Y FIGURA. La Influencia De La Cultura 

Española En La Moda  

Manuel Outumuro Conde 

69  MUJERES, TIPOS Y ESTERIOTIPOS  José Ortiz Echague 

70 2008 

EDWARD STEICHEN, FOTOGRAFÍA DE MODA 

Foundation for the 
Exhibition of Photography, 
Musée de l’Elysée 

71  VOGUE.ROCKS Rafael Levenfeld 

72  FIBRAS 08: Arte Textil Contenporaneo María Ortega 

73  20 ICONOS DEL SIGLO XX Pedro Mansilla 

74  CALZARTE III Staff 

75  OUKA LELE INEDITA Rafael Gordon 

76  ENTRAMADOS. Pintura Y Traje Helene Picard 

77  JUEGOS DE PAPEL. La Colección De Recortables 

Del Museo Del Traje 

Staff 

78  MUJERES DE BLANCO. Trajes De Novias En Las 

Colecciones Del Museo Del Traje 

Carmen Pérez de Andrés, 
Concha Herranz Rodríguez 
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79 2009 EL MAYOR ESPECTACULO DO MUNDO: Juguetes 

De Circo 

Lorena Delgado, Concha 
García-Hoz y Teresa 
García 

80  MARIMEKKO Marianne Aav 

81  EL ESPLENDOR DE ALEJANDRIA. Vestuario De 

Ágora De Alejandro Amenábar 

Mod Producciones 

82  TALLERT MISSONI: El Arte Del Tejido En 

Movimiento 

Luca Missoni 

83  CERTAMEN DE FOTOGRAFIA SOBRE CULTURA 

POPULAR 

Staff 

84  100% SIGLO XX Helena López de Hierro 

85  TACONES DE AGUJA. Fascinación Y Sedución Pier Luigi Muggiati  

86  EL ARTE DE VOLAR SEGÚN CANDELA CORT Staff 

87  PEQUEÑOS MUNDOS Staff 

88  ELIO BERHANYER. 50 Años De Moda Staff 

89  VOGUE ROCKS. Historia De La Fotografia De La 

Alta Joyería En Los Siglos XX Y XXI 

Staff  

90 2010 ANIMALARIAO. Visiones Humanas Del Mundo 

Animal 

José Luis Mingote 
Calderón 

91  
LA EDADD DE ORO DE LA ALTA COSTURA 

Josep Casamartina i 
Parassols 

92  
TRAJES DE SOMBRAS 

Luis Jaime Martínez del 
Río 

93  LOPE - Las Entretelas Del Siglo De Oro Tatiana Hernández 

94  LA TRADICION EN EL ESPEJO Staff MT 

95  LABORES MILENARIAS. Tejidos Del Museo De 

Bordados De Corea  

Eunsook Sylvia Yang 

96  PASTORES VENID! - Usos Tradicionales Y 

Representaciones Navideñas 

Elena Vázquez García e 

Irene Seco Serra 

97  ARTE DE LUCES. Influencias Artisticas En Los 

Vestidos De Torear 

Staff MT 

98  AUSENCIAS VESTIDAS: Reflejos Desnudos.A 

Federico Garcia Lorca 

Staff MT 

99  INSPIRACIONES. MARIANO FORTUNY Eloy Martínez de la Pera 

Tabela 8 Programação do Museu del Traje, 2005/20 
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MUSEO TÈXTIL I D’INDUMENTARIA – Barcelona, ES 

O museu está instalado no centro histórico de Barcelona, em dois palácios 

adjacentes, o Palau Nadal e o original Palau dels Marquesos de Llió, que mantém a 

sua estrutura arquitectónica do séc. 18. 

A fundação do museu data dos anos 1960 quando o governo local adquiriu o Palau 

dels Marquesos de Llió e beneficiou da doação da colecção de Manuel Rocamora, 

que incluía têxteis e peças de vestuário medievais hispano-árabes, vestuário litúrgico 

e rendas a que se juntou a colecção de rendas e bordados do Govierno de 

Cataluñya. 

 

 
115. El Cos Vestit, Museo Tèxtil i d’indumentaria, 2011  
 
 

O Museu tem beneficiado de doações que incluem obra não só de ícones de moda 

espanhola como Cristóbal Balenciaga, Pedro Rodríguez e Paco Rabanne mas 

também de costureiros e designers internacionais como Karl Lagerfeld, Azzedine 

Alaia, Chanel e Pierre Cardin entre muitos outros. 

Desde 1993 estão em permanente exposição alguns highlights das suas 

extraordinárias colecções bem como exposições temporárias enfocadas em 

temáticas monográficas. Se bem que internamente sempre com base no seu acervo, 

muitas das exposições resultam de parcerias entre instituições locais ou 

internacionais e o museu também acolhe mostras comissariadas por outras entidades 

e pessoas. 
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A sua estratégia inclui também a abertura a designers contemporâneos, procurando 

estabelecer interacção com o acervo. 

O MUSEU TÊXTIL I D’INDUMENTARIA, por razões óbvias, enfoca-se particularmente 

nos têxteis. 

A instituição dispõe ainda de uma livraria especializada na história dos têxteis e da 

moda bem como uma colecção de revistas de moda a partir dos finais do Settecento. 

 

ACERVO DE COLECÇÃO 

O seu impressionante acervo de 20.000 exemplares cobre 1.500 anos de têxteis e 

moda. 

A colecção estrutura-se em três secções: têxteis, rendas e vestuário.  

Os têxteis e rendas incluem itens de renda do séc. 9, têxteis do séc. 13, tecidos do 

séc. 19. A secção de vestuário integra vestuário medieval hispano-árabe, peças e 

ornamentos litúrgicos do séc. 16 e Alta Costura. 

 

WEBPAGE 
www.dhub-bcn.cat/museus/museu-textil-i-dindumentaria.es 

www.museutextil.bcn.es 

Integrado num portal de museus da província da Catalunha, o museu disponibiliza 

muito pouca informação para além das exposições patentes. 

Durante a fase de recolha de dados o museu detinha uma Webpage própria 

entretanto desactivada e remetendo para o portal Disseny-hub. 

Este portal faculta uma listagem de todas as instituições museológicas conectadas 

com a moda. 

 

100 2000 TEXTILE ART FROM KOREA Heiyoung Ahn e Centro de  
Documentação do Museu 

102  FIREWORKS 2000 Staff 

102  ENTRE FILS I LLIGAMS Staff 

103  LOOK AT ME Val Williams e Brett Rogers 

104  EGIPTE, ENTRE EL SOL I LA MITJA LLUNA Staff e Museu Nacional d’Art 
de Catalunya 

105  TINTS PRECIOSOS DEL MEDITERRANI Staff e Musée des Beaux Arts 
de Carcassonne 

106 2001 TEIXITS-TERESA LANCETA Staff, Museo de Teruel 

107  THE NOMADIC ARCHITECTURE OF THE 

MEDITERRANEAN 

Staff 
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108 2002 FACTORIES AND DREAMS Staff 

109 2003 WORKS AT THE MUSEUM Staff 

110  INTERIORS OF 1900, Photography by Adolf Mas Staff 

111  TRACES Staff, FAD 

112  LA COLÒNIA GELL, FABRICS OF LIGHT Agencia de Promoción 
Turística de la Deputació de 
Barcelona 

113 2004 THE QUEENS OF SHEBA, Traditional Clothes of Yemen Staff 

114  JOSEP PALAU OLLER, FROM MODERNISM TO ART 
DECO 

Staff 

115  THE EXPLOSION OF TEXTILE ART Staff 

116  CROMÀTIKA Maria del P. 

117 2005 THE "TELLAR DE TIRO" OF ARAGÓN Taller Textil de Triste 

118  MIRRORS OF THE EAST Staff 

119  TISUFU Agnès Ossourd 

120 2006 DE NATURA: JE PORTE UN JARDIN Carole Simard-Laflamme 

121  PAU RODON, UN AVANT-GARDE CREATOR OF ART 
NOUVEAU 

Staff 

122  THE VEIL OF TULLE Gustavo Puente Foundation 

123  ON THE MAP Staff, International Felt makers 
Association 

124  MARIETTA, A SMAL TEXTILE BUSINESS Staff 

125  MODERNÍSSIMS Staff 

126 2007 CONTEMPORARY TEXTILE PRINTS BY ZULU WOMEN Gem Melville 

127  WOOL, THE INTELLIGENT FABRIC Staff 

128  THE JEWELLERY LABORATORY, 1940-1990 Staff 

129  TEXTILE ESSENCES: PRODUCTS SAMPLE OF THE 

GREMI ARTESÀ TÈXTIL 

Textile Crafts Guild of 
Catalonia 

130  NUSOS-NUDOS Ester Chacón 

131 2008 SUAVE-3  Asociación de Creadores 
Textiles de Madrid 

132  TRAU-BOTÓ  Victoria Ibàrs 

133  XAVIER GOSÉ (1876-1915) - from the Barcelona of Els 
Quatre Gats to the Paris of La vie élégante 

Ayuntamientos de Barcelona 
e LLeida 

134  CHOCOLATE Group Rastres 

135  LA MÉTISSE Fátima Leveque 

136  THE SUN AND THE SPIRITS Staff 

137 2009 THE MODERNIST STYLE HERBARIUM Staff 

138 2010 MENDING THE SOUL Teresa Matas  

139  A LIFE IN BATIK. From the Sultan’s Palace to the villages Staff, Premià de Mar Print 
Museum e Museo Arenys de 
Mar Lace  

Tabela 9 Programação do Museo Têxtil i d’indumentaria, 2000/2010 
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DESIGN MUSEUM – London, UK 

O Design Museum é um dos líderes mundiais na divulgação das várias práticas do 

design – do mobiliário à comunicação, da arquitectura ao design de produto, 

procurando colocar o design no epicentro da cultura contemporânea enquanto 

território profícuo de criatividade e importância em termos da moderna economia. 

A sua origem embrionária está ligada à fundação do Boilerhouse, pela mão do 

designer Sir Terence Conran, inicialmente sediado no V&A (Victoria & Albert Museum). 

Em 1989 é fundada a actual instituição, que se muda para instituições próprias e 

adquire autonomia, transformando-se rapidamente num objecto museográfico de 

referência e assumindo um papel vital no reconhecimento do design e da arquitectura 

em termos de agenda cultural, sendo subvencionado pelo Department of Culture, 

Media and Sport. 

O Museu, para alem de variadíssimos programas educativos, desenvolve um master’s 

degree in curating design, em parceria com a Kingston University. 

A programação é intensa em termos de exposições, numa instituição cuja 

sustentabilidade assenta quer no intercâmbio institucional quer em parcerias 

privadas, incluindo grande interacção com algumas instituições privadas que 

tradicionalmente procedem à atribuição de prémios de Design. 

Não existe nenhum padrão de regularidade, embora os anos 2007/2009 tenham sido 

extremamente profícuos em termos de iniciativas (renovação por vezes mensal, muito 

embora se trate de exposições de pequeno porte).  

Apesar de a Instituição procurar desenvolver uma programação multidisciplinar, as 

disciplinas de Design de Produto e Comunicação são  obviamente privilegiadas, 

assim como a criação made in UK. 

 A contemporaneidade é uma clara preocupação, bem como a abrangência  e 

programação centra-se no novo desenho cultural e social, procurando incluir 

temáticas que reflectem as novas realidades e expressões criativas das indústrias da 

cultura e do lazer.  
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116. Press-release do Design Museum para a exposição de Christian Louboutin, 2012 

 
 
A MODA ocupa uma parcela muito reduzida da prática museológica, facto 

compreensível pela tentativa estratégica de cobertura das diferentes disciplinas da 

cultura e práticas conceptuais do design.  

Disponibiliza arquivo digital com database sobre os designers, arquitectos e 

tecnologias abordados.   

 

ACERVO DE COLECÇÃO 

2.000 objectos, incluindo mobiliário, iluminação, electrodomésticos, tecnologia de 

comunicação. 

WEBPAGE 
www.designmuseum.org 

> Informação: Exhibition, talks, events + podcasts, collection 

> Formação em Design: Escolas, Universidades 

> Biblioteca 

> Apoio ao Museu (donativos e sponsorship)  

> Highlights vários (Designers in residence, entre outros 
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140 2003 HISTORY OF MODERN DESIGN - IN THE HOME  

141  ABRAM GAMES - MAXIMUM MEANING, MINIMUM 

MEANS 

 

142  ALLISON + PETER SMITHSON - HOUSE OF THE 

FUTURE TO A HOUSE OF TODAY 

 

143  SOMEWHERE TOTALLY ELSE - THE EUROPEAN 

DESIGN SHOW 

 

144  WHEN FLAMINIO DROVE TO FRANCE - FLAMINIO 

BERTONI'S DESIGNS FOR CITROEN 

 

145  HELLA JONGERIUS  

146  THE PETER SAVILLE SHOW  

147  DESIGNER OF THE YEAR  

148  SUPERSTUDIO - LIFE WITHOUT OBJECTS  

149  A CENTURY OF CHAIRS  

150  MANOLO BLAHNIK Manolo Blahnik 

151  BATHING - LIVING IN A TANK  

152 2004 UNDER A TANNER  

153  DESIGNING MODERN LIFE  

154  MARC NEWSON  

155  DESIGN MART  

156  CONSTANCE SPRY  

157  THE E-TYPE JAGUAR - STORY OF A BRITISH SPORTS 

CAR 

 

158  SAUL BASS  

159  ZEST FOR LIFE - FERNANDO + HUMBERTO CAMPANA  

160  A CENTURY OF CHAIRS  

161  DESIGNER OF THE YEAR  

162  ARCHIGRAM  

163  CONRAN FOUNDATION COLLECTION: THOMAS 

HEATHERWICK 

 

164 2005 EILEEN GRAY  

165  SHAPE AND SHAPERS  

166  CEDRIC PRICE - DOUBT, DELIGHT AND CHANGE  

167  THE EUROPEAN DESIGN SHOW  

168  DESIGNER OF THE YEAR  

169  YOU ARE HERE - THE DESIGN OF INFORMATION  

170 2006 INCOGNITO - KASHAYAY NAIMANAN  

171  THE MOST BEATIFUL SWIISS BOOKS 2004/5  

172  CONFRONTING THE CHAIR - MARTINO GAMPER  



 

 215 

173  ALAN FLETCHER  

174  MAARTEN BAAS  

175  DESIGN MART  

176  STUART HAYGARTH  

177  DESIGFNING MODERN BRITAIN  

178  FORMULA 1 - THE GREAT DESIGN RACE  

179  MY WORLD - THE NEW SUBJECTIVITY IN DESIGN  

180  FOOTBALL FEVER  

181  DESIGN MART  

182  DESIGNER OF THE YEAR   

183 2007 DESIGN LABORATORY  

184  JEAN PROUVÉ  

185  JCB DIESELMAX  

186  NICK HORNBY - PENGUIN COMPETITION  

187  MATTHEW WILLIAMSON Matthew Williamson 

188  DESIGNERS IN RESIDENCE  

189  50 YEARS OF HELVETICA  

190  NEW EXHIBITION  

191  ZAHA HADID - ARCHITECTURE AND DESIGN  

192  FIXED  

193  JONATHAN BARNBROOK - FRIENDLY FIRE  

194  OBSCURA VIEWS  

195  GREAT BRITS - INGENIOUS THERAPIES  

196  25/25-CELEBRATING 25 YEARS OF DESIGN  

197  ETTORE SOTTSASS - WORK IN PROGRESS  

198  LUIGI COLANI - TRANSLATING NATURE  

199  ROBERT BROWNJOHN  

 200  FRIEDRIKSON STALLARD  

201  FACE TO FACE - LUIS ESLAVA  

202 2008 PATRICIA URQUIOLA - PURELY PORCELAIN  

203  ALAN ALDRIGE  

204  DESIGNERS IN RESIDENCE  

205  DESIGN CITIES  

206  CEATIVE HONG KONG  

207  TIM WALKER – PICTURES Tim Walker 

208  INDUSTRIAL FACILITY - SOME RECENT PROJECTS  

209  RICHARD ROGERS + ARCHITECS  

210  MODEL T – FORD  

211  E-STINGS  
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212  BRIT INSURANCE DESIGNS OF THE YEAR  

213  MAISON TROPICALE FOR DESIGN MUSEUM  

214 2009 LESS IS MORE - THE DESIGN ETHOS OF DIETER 

RAMS 

 

215  ERGONOMICS - REAL DESIGN  

216  DAVID CHIPPERFIELD - FORM MATTERS  

217  DESIGNERS IN RESIDENCE  

218  JAN KAPLICKY - ARCHITECT OF THE FUTURE  

219  MARISCAL DRAWING LIFE  

220  SUPER CONTEMPORARY   

221  PAUL SMITH - PROJECT 10 BAG Paul Smith 

222  BRIT INSURANCE DESIGNS OF THE YEAR  

223  HUISSEIN CHALAYAN Hussein Chalayan 

224  POTTERY GOES POP  

225 2010 URBAN AFRICA  

226  SUSTAINABLE FUTURES  

227  DESIGN MUSEUM TANK  

228  TRUTH TO MATERIALS  

229  CRITICS CHOICE   

Tabela 10 Conteúdo programático do Design Museum, 2000-2010 
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V&A (Victoria & Albert Museum) – London, UK 

O Victoria & Albert Museum é um instituição museográfica fundada em 1852 com 

carácter público, subvencionada pelo Department for Culture, Media and Sport. 

O Victoria & Albert Museum tem origem no The Museum of Manufactures, que fora 

fundado em 1852 por um dos impulsionadores da Grande Exposição Universal, 

sendo inaugurado em 1857 pela Rainha Victoria. 

O seu acervo em peças das denominadas artes decorativas é o mais importante do 

mundo e inclui as áreas de cerâmica, vidro, têxteis, vestuário, prata, ferro forjado, 

joalharia, mobiliário, objectos medievais, escultura, estampagem, pintura, desenho e 

fotografia. O museu possui a maior colecção de escultura pós-clássica e a maior de 

objectos da Renascença italiana fora do pais. 

 

 

117. Exposição Spectres: As Fashion goes back, V&A, 2004 
 
 

O Museu procura oferecer uma oferta multi-facetada, através das suas 145 galerias, e 

a sua programação abrange as mais variadas áreas do design e artes decorativas, 

quer relativas ao passado quer contemporâneas. 

O comissariado do museu inclui não só exposições organizadas internamente como 

também projectos expositivos de curadores e instituições externas. 
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Para além do recurso ao acervo próprio, o V&A pratica uma tradicional interacção 

com as mais variadas instituições internacionais e coleccionadores privados. 

No quadro anexo assinalam-se os conteúdos específicos de traje e moda, bem como 

aqueles em que estas áreas têm particular enfoque. 

 

 

118. Hats: An Anthology by Stephen Jones, V&A, 2009 
 
 

Se bem que não seja possível reconhecer um padrão em termos de regularidade é 

notória a preocupação comissarial relativamente às questões envolvidas na criação, 

estilo e fotografia de Moda. 

 

ACERVO DE COLECÇÃO 

> 14.000 outfits desde 1600 

> 28.000 peças de ourivesaria e acessórios de moda 

> 38.000 exemplares de têxteis  

> fotografias, revistas, livros  
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WEBPAGE 
www.vam.ac.uk 

> informação sobre as colecções 

> idem sobre exposições (presente, passado e futuro) 

> sugestões (today’s choice + activities) 

> V&A Channel (canal de conteúdos multimédia) 

> What’s on (highlight sobre highlights) 

> Arquivos digitais das colecções 

> Learning (programas educativos) 

> E-shop 

+ blogspots para alguns conteúdos 

 

 

119. Publicações do V&A 
 
 

No quadro anexo assinalam-se os conteúdos específicos de traje e moda, bem como 

aqueles em que estas áreas têm particular enfoque. 
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230 2001 Imperfect Beauty: The Making Of Contemporary Fashion 

Photographs 

Charlotte 
Cotton 

231  Brand New  

232 2002 Radical Fashion: Men In Skirts Andrew 
Bolton 

233  Tiaras Geoffrey C. 
Munn 

234  Milan In A Van  

235  Cinema India  

236  Versace  Claire Wilcox, 
Valerie 
Mendes, 
Chiara Bers 

237 2003 Guy Bourdin  

238  Ossie Clark Judith Watt 

239  Fashion Into Art Ilustrações de 
David Remfry 
para Stella 
McCartney 

240 2004 Vivienne Westwood: A Retrospective Westwood: A 

Retrospective 

Claire Wilcox 

241  The Other Flower Show 10 Artists. 10 Sheds  

242  Christopher Dresser 1834-1904: A Design Revolution  

243  Encounters: The Meeting Of Asia And Europe 1500-1800  

244  Black British Style Curator: Carol 
Tullock 

245 2005 Beauty  

246  STYLE And SPLENDOUR. The Wardrobe Of Queen Maud Of 

Norway 

Anne 
Kiellberg. 
Susan North 

247  Joined up design for schools  

248  Spectres: As Fashion Turns Back When Fashion Turns Back Judith Clark 

249  Touch Me  

250  Gary Fabian Miller  

251  Hearwear - The Future Of Hearing  

252  Import Export: Global Influences In Contemporary Design  

253  Diane Arbus Revelations  

254  Fashioning Kimono Annie M. Van 
Assche 

255 2006 Popaganda: The Fashion & Style of J C Castelbajac  

256  Anna Piaggi: Fashion-Ology  Judith Clark 

257  The Modern Shop: Architecture And Shopping Between The 

Wars 

 

258  Modernism: Designing A New World  

259  Sixties fashion  
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260  Che Guevara: Revolutionary And Icon  

261  Leonardo da Vinci: Experience, Experiment And Design  

262  At Home In Renaissance Italy  

263  On The Threshold: The Changing Face Of Housing  

264  Volume  

265 2007 Asante Goldweights  

266  Kylie: The Exhibition  Kylie Minogue, 
William Baker, 
Baz Luhrmann 

267  Uncomfortable Truths - The Shadow Of Slave Trading On 

Contemporary Art & Design 

 

268  James Athenian Stuart 1713-1788: The Rediscovery Of 

Antiquity 

 

269  Zero / Hans Schläger - A Life Of Design  

270  Medieval & Renaissance Highlights - Makers And Markets  

271  Surreal Things: Surrealism And Design  

272  New York Fashion Now  Sonnet 
Stanfill  

273  Inspired By...2007  

274  Snap!  

275  V & A 150th Anniversary  

276  Campana Brothers In The Garden  

277 2008 The Art Of Lee Miller  

278  Paper Movies: Graphic Design And Photography At Harper’s 

Bazaar And Vogue – 1934-1965 

 

279  Curtis Moffat: Experimental Photography And Design, 1923-

1935 

 

280  The Golden Age Of Couture: Paris And London 1947-1957 Claire Wilcox 

281  Mapping The Imagination  

282  Central Asian Ikats From The Rau Collection  

283  Out Of The Ordinary: Spectacular Craft  

284  Collaborators: Uk Design For Performance 2003-2007  

285  Swarm Chandelier  

286  China Design New blood On Paper: The Art Of The Book  

287  The Supremes  Daryl Easlea 

288  Poly & Chai: Yung Ho Chang In The Garden  

289  Poor Clare's Reliquary  

290  Image And Identity; Remembering Slavery; Exploring Freedom  

291  Cultural Connections: Africa  
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292 2009 Fashion V Sport Ligava Salazar 

293  The Olympic Stadium Project - Le Corbusier And Baghdad 

Fragments 

 

294  Magnificence Of The Tsars Svetlana A. 
Amelkhina, 
Alexey 
Konstantinovic
h 

295  Europe And The English Baroque  

296  Baroque 1620-1800: Style In The Age Of Magnificence  

297  Capturing The Moment. Photographs By Reg Wilson  

298  Hats: An Anthology By Stephen Jones Stephen 
Jones, Oriole 
Cullen  

299  Inspired By… 2009  

300  Jam eel Prize 2009  

301  "All The Better To See With My Dear": Fairy Tales And 

Enchantments telling Tales 

 

302  Elegant Accomplishments: The Art Of Noh Performance  

303  Maharaja: The Splendor Of India's Royal Courts Anna Jackson  

304 2010 Grace Kelly: Style Icon  Kristina 
Haugland  

305  David Watkins - Artist In Jewellery, A Retrospective View  

306  Quilts: 1700-2010  

307  Fashion Fantasies: Fashion Plates And Fashion Satire  

308  The Cult Of Beauty: The Aesthetic Movement In Britain 1860-

1900  

 

309  Designers Of The Future  

310  Imperial Robes From The Forbidden City Ming Wilson 
and Verity 
Wilson 

311  Shadow Catchers  

312  Diaghilev And The Golden Age Of The Ballets Russes Jane Prichard, 
colaboração 
de Blavatnik 
Family 
Foundation e 
Lindbury Trust 

Tabela 11 Conteúdo programático do V&A, 2001-2010 
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Avaliação da análise comparativa 

Os modelos de Curadoria diferem, mas, regra geral é responsabilidade dos 

departamentos de Investigação de cada entidade a gestão da programação temática, 

com base no património Institucional, sob coordenação de uma figura superior 

hierarquicamente (Curator-in-Chief, Curator-in-Charge, Director) e por um board, 

constituindo estes últimos o suporte da estrutura conceptual. O topo da pirâmide 

deste board integra também os serviços de conservação, conhecedores profundos 

do espólio de cada colecção e, como tal, detentores de informação privilegiada 

relativamente à viabilização de cada conteúdo ou necessidade de fazer recurso a 

outras entidades, ocupando o acervo patrimonial um papel determinante no desenho 

da programação. 

Os departamentos de Investigação (no qual está normalmente integrado um staff de 

curadores) praticam uma estreita relação com os serviços educacionais, sendo que 

estes últimos têm especial relevância na definição estratégica das politicas 

museológicas, funcionando como especialistas em trendsetting face às necessidades 

e aspirações da lógica de  mercado e da realidade sociocultural da comunidade local 

| nacional e do globo. 

Mas a interacção não se encerra nesta relação. Enquanto trabalho de equipe, são 

igualmente importantes os inputs de outros departamentos: 

> Marketing e Gestão Financeira 

> Serviço de Publicações 

> Comunicação e RRPP (Relações Públicas) 

> Estratégia e design Web 

 

Dos modelos observados o modelo mais aberto e vanguardista é o praticado pelo 

MoMu, cuja politica museográfica se centra em proporcionar diferentes  e divergentes 

abordagens da moda, por experimentações inter-disciplinares com outros meios e 

expressões criativas, criando espaço liberdade para novas práticas laboratoriais de 

representação. 

Cada uma das exposições é comissariada por curadores externos à estrutura. 

A análise da informação permitiu sistematizar dados de convergência nas práticas de 

comissariado entre instituições, por cruzamento de  valências de contextualização 

temática dos conteúdos expositivos, tais como: 
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> A marca do tempo;  

> Interacção com a comunidade local / nacional;    

> Multidisciplinaridade;    

> Actores da indústria de moda;    

> Reflexos de contexto sociocultural;    

> Tecnologias de construção / maestria artesanal; 

> Multiculturalidade.   

 
Foi igualmente analisada a prática de nexos inter-institucionais, que designamos 

como Networks. 

 

NOTA: Uma tabela de convergências antecede e justifica cada uma das conclusões 

obtidas segundo um conjunto de marcas caracterizadoras do momento. 

 
> a marca do tempo 

É evidente a tentativa de interacção com a comunidade através de uma manifesta  

atenção à realidade da sociedade urbana , aos fenómenos sociais e mudança, às 

expressões criativas e culturais emergentes, às preocupações ambientais, às 

minorias , ao consumo, etc. 

Passado, presente e futuro pesam de igual forma na programação através de 

conteúdos históricos, culturais ou perspectivas do futuro da própria moda. 

 

6 8 9 13 20 21 22 26 27 

32 33 35 36 37 40 41 43 44 

52 53 55 56 60 61 63 66 68 

72 73 76 78 81 84 87 91 94 

96 97 104 114 133 134 232 245 246 

248 259 272 280 287 294    

Tabela 12 Resumo de conteúdos expositivos enfocados na marca do tempo (passado, 
presente e futuro) 

 
 
 

> interacção local / global 

A maioria dos museus do séc. 21 tem uma particular atenção com a conjuntura 

cultura e a realidade social do tecido urbano onde se insere. Este dado é 

extremamente legível em todas as entidades analisadas, com particular incidência em 
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territórios | países com uma forte identidade cultural historicamente enraizada, caso 

do flamengo MoMu e dos museus espanhóis (Museu del Traje e Museo Têxtil i 

d’Indumentária), cuja programação incide orgulhosamente nos protagonistas de 

moda locais ou nacionais. É notória a imparcialidade do V & A, mais vocacionado 

para temáticas globais. 

 

 
              FIT 

3, 4, 6, 7  

MoMu 

27, 28, 29, 30, 32 

MET 

36, 38, 47, 49, 53  

MUSEU DEL TRAJE 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 75, 76, 82, 88, 92, 93, 94, 96, 97, 98 

         MUSEO TEXTIL  I  D’INDUMENTARIA 

114, 116, 117, 121, 124, 125, 129, 131, 132, 133, 138 

DESIGN MUSEUM 

150, 187, 207, 221 

V&A 

240, 244, 266, 298 

Tabela 13 Resumo de conteúdos expositivos enfocados na acção local 

 
 

> multidisciplinaridade 

A multidisciplinaridade é evidente na quase totalidade dos conteúdos expositivos das 

entidades examinadas. 

É conclusiva a prática inter-disciplinar na grande maioria das exposições, pese 

embora a insuficiência de dados quer relativamente às não observadas in loco quer à 

acessibilidade de informação dependente dos registos em obras bibliográficas. 

Se é frequente a utilização de vários media e tecnologia enquanto técnica narrativa 

para moda, a quase totalidade das entidades envoltas neste painel oferecem 

igualmente programação com foco nos grandes autores da fotografia ou ilustração, 

revistas ou outros media da especialidade, etc. 
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18 65 67 70 71 75 77 79 

83 89 101 109 110 207 230 237 

278 307       

Tabela 14 Resumo dos conteúdos expositivos multi-disciplinares 
 
 

> actores da indústria de moda 

Independentemente de as exposições monográficas de protagonistas locais pesarem 

sobre outros conteúdos, é notória a produção de exposições dedicadas aos grandes 

costureiros e designers internacionais que ocupam um merecido destaque na história 

da moda do século 20 e da primeira década do 21. Nomes como Balenciaga, 

Christian Dior, Mme. Grés, Chanel  ou Vivienne Westwood continuam a ocupar um 

importante lugar nos museus ocidentais de moda, por vezes incluídos em colectivas 

manifestações cronológicas e reflectoras de mudança no vestir.  

 
3 4 16 25 28 29 30 38 45 

46 47 48 49 54 57 58 59 64 

82 86 88 93 99 121 132 150 187 

221 223 236 238 240 255 256 298 304 

312         

Tabela 15 Resumo das exposições centradas em protagonistas do universo da moda 
 
 

> reflexo de contexto sociocultural 

A atenção às novas realidades e às preocupações comunitárias ou globais, os novos 

valores ou expressões culturais como a street-fashion ou o fenómeno tattoo, e 

conceitos mais abstractos relacionados com o corpo e o vestuário ou a sexualidade 

encontram resposta no museu contemporâneo.  

 
1 2 5 10 15 31 34 39 42 

50 51 69 85 90 98 103 108 120 

122 130 137 138 239 244 266 292  

Tabela 16 Resumo de conteúdos reflectores do contexto sociocultural 
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> tecnologias de construção | maestria artesanal 

Parece evidente alguma valorização das técnicas arquitecturais de construção de 

vestuário e chapelaria ou tecnologias implicadas (bordados, passementerie, 

plumagens, flores, et caetera), embora por vezes diluída em exposições temáticas ou 

de obra monográfica. 

 

19 62 74 80 92 95 102 105 106 

107 111 112 115 116 117 123 124 125 

127 128 129 131 139  306    

Tabela 17 Resumo das exposições centradas nas tecnologias de construção / maestria 
artesanal 

 
 

> multiculturalidade 

A paisagem multicultural da sociedade urbana contemporânea encontra eco nas 

exposições de moda do museu ocidental, contribuindo assim para a elevação da 

auto-estima e reforço da identidade cultural de comunidades transcontinentais 

expatriadas. A suas abordagens contextuais podem partir de narrativas históricas do 

passado e presente, sendo recorrentes os conteúdos com nexo nas cortes e elites de 

paragens longínquas que têm vindo a divulgar extraordinárias obras-primas das artes 

decorativas da Índia, Japão, China, etc. 

 
23 24 95 100 113 118 119 126 135 

136 254 303 310      

Tabela 18 Quadro de resumo de conteúdos expositivos centrados em fenómenos e 
sociedades multiculturais 

 

 

 networks 
Ao longo da sistematização e análise dos dados obtidos tornou-se  perceptível o 

crescendo de redes “inter-museais” pontuais ou de alguma regularidade, através das 

quais se estabelece intercâmbio de objectos ou mesmo conteúdos. 

Particularmente interessantes são alguns objectos expositivos no resultado de 

protocolos entre museus de moda e instituições de peso do Leste e Oriente 

especializadas noutras disciplinas artísticas ou  tesouros nacionais. 
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21 22 31 33 36 40 44  53 61 

70 80 100 104 105 106 112 113 123 

129 133 139 232 248 272 280 303 304 

310 312        

Tabela 19 Resumo das exposições resultantes de redes de cooperação inter-institucionais 
 
 
No presente Capítulo, e na respectiva secção, são igualmente referidas plataformas 

de colaboração externa praticadas pelo Museu del Traje, Madrid. 
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Investigação | 
EXPERIMENTAÇÃO 
 um percurso visual (circa 2000|2011) 

 
Face ao resultado obtido sentiu-se necessidade de proceder a um levantamento de 

registos fotográficos de exposições, produzidas não só por museus da especialidade,  

alargando o espectro a outras entidades igualmente relevantes – tal como o Palais 

Galliera ou o Musée des Arts de La Mode, entre outros – por centros culturais (como 

a londrina Barbican ou o parisiense Petit Palais), sem deixar de dirigir um olhar a 

outras iniciativas museais e manifestações criativas promotoras de designers mais 

emergentes como a Bienal de Arnhem, que têm criado lugar à experimentação de 

curiosos objectos expositivos, numa laboratorial miscisgenação entre designers 

instituídos ao lado dos mais vanguardistas. Parece-nos igualmente importante referir 

a utilização das imagens enquanto importante fonte directa da realidade vivida. 

Dada a extensão dos registos a que nos foi possível aceder – gentilmente cedidos 

pelas instituições em causa ou recolhidos a partir de obras bibliográficas | catálogos 

editados por ocasião de cada uma das iniciativas – optamos  por proceder a uma 

triagem  para procurar estabelecer nexos conceptuais ou narrativos entre conteúdos 

implementados por diferentes entidades, daí resultando um vasto painel de 

abordagens com legíveis factores de convergência  e de que incluímos apenas um 

excertos daqueles que se nos afiguram mais representativos. 

O processo de cruzamento teve igualmente em atenção os resultados da avaliação 

da análise comparativa que abordamos na secção anterior deste capítulo, que nos 

serviu enquanto umbrella, sem que, no entanto, tenhamos deixado de procurar novas 

pistas. A cronologia foi intencionalmente ignorada dada a intemporalidade da maioria 

dos conteúdos em análise.  
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abordagens monográficas 
 

 

 

 
120. Vista da Exposição 2 Women, dedicada a Chanel e Rei Kawakubo, Festival Fashion 
Landed, Antwerp, 2001 
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121. Exposição Vivienne Westwood: A Retrospective, 2004, V&A, London. Curador: Claire 
Wilcox 
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122. Exposição Het Totaal Rappel, 2007, MoMu, Antwerp. Curadores: Bernard Wilhelm e Jutta 
Kraus 

 

 

123. Exposição Tim Walker: Photographs 2007, Design Museum, London 
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abordagens temporais (passado – presente – futuro) 
 

 
124. Future Beauty: 30 Years of Japanese Fashion, Barbican Center, 2010, London. Curadoria: 
Akiko Fukai | Design: Sou Fujimotu 

 

 
125. Future Beauty: 30 Years of Japanese Fashion, Barbican Center, 2010, London. Curadoria: 
Akiko Fukai | Design: Sou Fujimotu 
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126. Malign Muses: When Fashion turns back, MoMu, Antwerp, 2004. Curadoria: Judith Clark 
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abordagens “neo-clássicas” 

 

 
 

 
127. Goddess, MoMu, Antwerp, 2004. Curadoria: Kaat Debo. Colaboração do Metropolitan 
Museum of Art, NY. Design expositivo e desenho de Bob Verhelst para a exposição Goddess  
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128. Exposição Goddess, The Metropolitan Museum of Art - The Costume Institute, NY, 2003. 
Curador: Harold Koda 
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129. RODARTE: States of Matter, Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 2011 

 

 

abordagens do corpo 

 

 
 

 
130. Extreme Beauty: The body Transformed, The Costume Institute - MET, NY, 2002. Curador: 
Harold Koda 
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131. Extreme Beauty: The body Transformed, The Costume Institute - MET, NY, 2002. Curador: 
Harold Koda 

 

 

132. Mutilate?, núcleo expositivo do festival Fashion Landed 2001, MUHKA, Antwerp, 2001. 
Curador: Walter van Beirendonck 
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133. Fascination, núcleo integrado no festival Fashion Landed 2001, Antwerpen. Curador: Mr. 
Pearl 

 

 
134. Fascination, núcleo integrado no festival Fashion Landed 2001, Antwerpen. Curador: Mr. 
Pearl 
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135. Constructions, núcleo expositivo de Fashion Landed 2001, MUHKA, Antwerp, 2001. 
Consultoria: Dirk van Saene; Silhuetas em papel: Isabelle de Borchgrave e Rita Brown 

 

 

abordagens históricas 

 

 
 

 

136. Moon Landing, National Air and Space Museum, Washington, 2009 
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137. Pulp Fashion: The Art of Isabelle de Borchgrave, Legion of Honor, S. Francisco, 2011. 
Vestidos em papel reproduzindo trajes renascentistas e do século 18 
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138. Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the 18th Century, The Costume Institute of 
The Metropolitan Museum of Art, NY, 2004. Curadoria: Harold Koda 
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139. American Women: Fashioning a National Identity, MET-The Costume Institute; NY, 2010. 
Curador: Andrew Bolton 

 

 

abordagens contemporâneas 

 

 
140. Contemporary Fashion, integrada em Fashion Landed 2001, MUHKA, Antwerp, 2001. 
Curador: Walter van Beirendonck 
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141. The Museum Happy 2007: Butterfly Pavilion, Arnhem Fashion Biennale, Arnhem, 2007; 
Curadoria: Sandra Backlund, Cathy Pill e The People of the Labyrinths. The Rain Hall, núcleo da 
Arnhem Fashion Biennale 2007, Arnhem; Curadoria: Bas Kosters 
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142. Arnhem Fashion Biennale, Arnhem: Viktor & Rolf at the Winter Hall; Niels Klavers at the 
Summer Hall, 2009; Prologues, 2007. Curadoria: Peter Stigter 
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143. Concept/Laboratory Pavilion, Arnhem Fashion Biennale, Arnhem, 2009. A shaded view on 
happy -This Seat is taken by idiots, Arnhem Fashion Biennale, Arnhem, 2007. Curadores: Piet 
Paris e Diane Pernet 
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abordagens interdisciplinares 
 

 
144. Hussein Chalayan in the Concept/Laboratory Pavilion, Arnhem Fashion Festival, Arnhem, 
2009. Holy House, Arnhem Biennale 2009, Arnhem Museum of Modern Art, Arnhem, 2009 

 

 
145. Comme des Garçons Pavilion, Arnhem Biennale 2009, Arnhem, 2009. Curadoria: Rei 
Kawakubo. Fashion at Loss, Arnhem Biennale, Arnhem, 2011. Curadoria: A.F.Vandevorst  
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146. Instalação ThreeASFOUR, Arnhem Biennale, Arnhem, 2011. Vista da exposição da 
Arnhem Fashion Biennale 2007, Arnhem, 2007. Design expositivo de Herman Verkerk 

 

 

147. De Steenfabriek, Arnhem Fashion Biennale 2007, Arnhem, 2007. Núcleo Lanvin 
 

 

148. Fashion in Film, Arnhem Fashion Biennale, Arnhem, 2011 
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ilustração 
 

 
149. Dior Illustrated: René Gruau & The Line of Beauty, Sommerset House, London, 2011. 
Curador: Gitta Gschwendtner 

 

 

150. Drawing Fashion, Design Museum, London, 2010. Curadoria: Colin McDowell 
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personagens de excepção 
 

 
151. Rara Avis: Selections from the Iris Napfel Collection, The Costume Institute MET, NY, 
2006. Curador: Harold Koda 

 

 

152. Fashion-ology, V&A, London, 2006. Curador: Judith Clark 
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“couture” 
 

 
153. Simonetta, Palazzo Pitti, Firenze, 2010. Curador: Judith Clark 

 

 
154. Breaking The Mode: Contemporary Fashion from the Los Angeles County Museum of Art, 
Los Angeles, 2008. Curadores: Sharon Takeda e Kaye D. Spilker. Vestido de Charles James 
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155. Stephen Jones: The Accent of Fashion, MoMu, Antwerp, 2010. Curador: Walter van 
Beirendonck; Stephen Jones, Vakko Fashion Center, Istambul, 2011. Curadoria: Demet 
Muftuoglu e Pablo Ganguli; Stephen Jones: The Accent of Fashion, MoMu, Antwerp, 2010. 
Curador: Walter van Beirendonck 

 

 
156. Yves St. Laurent: A Retrospective, Petit Palais, Paris, 2010. Organização: Fondation Pierre 
Bergé  
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157. Fotografia de Cecil Beaton para Vogue USA, 1955, Vista da exposição The Model as a 
Muse: Embodying Fashion, MET, NY, 2009 

 

 
158. Dovima with elephants,  fotografia de Richard Avedon, 1955. retratando a lendária modelo 
vestida por Dior; Vista da exposição The Model as a Muse: Embodying Fashion, MET , NY, 
2009 
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Le Théâtre de La Mode, hoje 
 

 
159. The House of Viktor & Rolf, , Barbican Gallery, London, 2008; Retrato de Viktor & Rolf com 
exemplares expostos em The House of Viktor & Rolf, em Antwerp (Studio Job Gallery)  

 

 
160. The House of Viktor & Rolf, Studio Job Gallery, Antwerp, 2010. Curadoria: Viktor & Rolf. 
Design expositivo: Studio Job  
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161. The Theater of Fashion: apresentação da colecção da marca homónima, Fremin Gallery, 
London, 2008 

 

 

abordagens “arty” 
 

 
162. B-side, Spring Projects Gallery, London, 2010. Curadoria: Hussein Chalayan 
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163. Sonja Baumel. Eindhoven Design Academy Graduation Galleries, Eindhoven, 2009 

 
 

new old 
 

 
164. Vistas da primeira exposição do Hermitage Amsterdam  
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abordagens multiculturais 

 

 
165. Pattern ID: International Artists Fashion their Global Identities, Akron Art Museum, 2010 
Three Graces de Yinka Shonibare e Sound Installation de Nick Cave 

 

 
 

166. Beyond Desire, MoMu, Antwerp, 2005. Curador: Kaat Debo 
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abordagem cromática 
 

 
167. Masters of Black in Fashion & Costume, Momu, Antwerp, 2010. Curadores: Wim Mertens 
e Karen Van Gedsenhoven 
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168. Masters of Black in Fashion & Costume, Momu, Antwerp, 2010. Curadores: Wim Mertens 
e Karen Van Gedsenhoven 
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[laboratório}    
 

conceptualização e ensaio do modelo 

 
 
 
 
 
 

 
investigação | experimentação 

A tradicional investigação nas ciências sociais utiliza um conjunto de metodologias 

testadas e consensualmente adoptadas, que vão da observação à observação 

participativa, entre outras abordagens na procura do entendimento dos fenómenos 

sociais. Encontrando frequentemente novas soluções para os problemas e desafios, 

são estrategicamente utilizados métodos e processos quantitativos e qualitativos  

para o estímulo intelectual que permita optimizar a compreensão do mundo em que 

vivemos. “I cannot do justice to the range here, its complexity and breadth. Suffice to 

say, nearly anything and everything can be the object or subject of research” 1 

(Burnett, 2010). 
 

Face às conclusões obtidas pela sistematização de dados concernentes ao Estado 

da Arte de Campo e Território de Investigação, procedeu-se à reflexão necessária 

para o delineamento dos contornos conceptuais do objecto projectual. 

A experimentação enquanto metodologia de investigação fora sempre a principal 

linha mestra do processo conceptual, intenção que já tinha sido inscrita na proposta 

aprovada pelos jurados da Comissão Científica do Curso de Doutoramento em 

Design da FA-UTL. 

no risk 

no fun 
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O termo experimentação partilha o seu significado com empírico e experiência, 

apesar de este último também indicar o conhecimento adquirido e testado no 

passado mas também “inovação” decorrente de processos recentes. 

“An experimentation in artistic practice is inflected by both an emphasis on tradition 

and innovation, so too can art historians and curators relate it to their work. This sense 

of experiment, as a central way to organize thinking about the present and the future, 

yokes the projects of curators and art historians in a united pursuit: parlaying the 

knowledge of history into a better of history into a better-informed horizon for the 

future” 2 afirma Eva Diaz (O’Neill, 2007: 99). 

Esta metodologia – antes exclusiva e consensualmente posta em prática na 

investigação de cariz científico – tem vindo progressivamente a ser alvo de aceitação 

por muitas teorias das diferentes disciplinas de ciências sociais, não  exceptuando os 

estudos museais.  

Ron Burnett, por exemplo, defende eloquentemente o encontro de novas 

metodologias sobretudos nas disciplinas artísticas e no design, argumentando que os 

processos criativos não podem nem devem circunscrever-se à investigação no 

sentido clássico. 

“We therefore need some new thinking on the meaning of research in the creative 

areas both as method and as process. This is all the more urgent because artists and 

designers have had a great deal of difficulty arguing their case with government, the 

community and with industry. And, as we have seen in Great Britain, research in the 

creative areas is measured in much the same way as other disciplines and often not 

to the benefit of creative work […] Contingency speaks to activities that begin without 

a clear sense of their outcome. Artists have always been comfortable with this as have 

some writers. In the past, some designers oriented their creative process around the 

expectations of clients and so it appeared as if they were more concrete and less 

contingent than artists. Now, designers have more fully recognized that they are as 

involved in the invention of new ideas and processes as artists and so both creative 

engagements share a similar sense that outcomes are a byproduct of creativity” 3 

(Burnett, 2010: Critical Approaches to Culture +media) 

A propósito da exposição Laboratorium Eva Diaz (O’Neill, 2007: 93-99) disserta num 
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ensaio intitulado “Futures: Experiment and The Tests of Tomorrow”: “Taking as its 

premise the frequent association between the artist’s studio and the scientific 

laboratory as workspace of invention, Laboratorium linked art and science in terms of 

a common zone of practice. Rather then merely replicating either space – laboratory 

or studio – the curators of Laboratorium self-reflexively posited the museum as the key 

venue of laboratory practice. Within the exhibition sites, throughout talks, and on 

accompanying panels, they invited interdisciplinary collaborations between scientific 

researchers and contemporary artists. […] A primary goal of Laboratorium was to use 

the idea of the experiment to rethink some underlying assumptions into realms of 

discreet specialization. If the studio/laboratory are the sites of production, however 

dissimilar their physical incarnations, ‘experimentation’ is taken to be the shared 

practice […] ‘experiment’ has been generally treated as a generically positive 

appellation - as indeed it frequently was in Laboratorium – lumping diverse practices 

under a single category that comes unproblematically to signify interdisciplinary, 

avant-gardism, cultural improvement, and often political progressiveness. Yet the 

concept of experiment to which Laboratorium’s curators and others appeal is in fact 

deeply contradictory. In large part reflects the compound meaning of experiment, and 

its historically shifting relation to concepts as innovation and tradition [...] An 

experimentation in artistic practice is inflected by both an emphasis on tradition and 

innovation, so too can art historians and curators relate it to their work. This sense of 

experiment, as a central way to organize thinking about the present and the future, 

yokes the projects of curators and art historians in a united pursuit: parlaying the 

knowledge of history into a better of history into a better-informed horizon for the 

future” 4. 

Paul Basu e Sharon McDonald recolheram a este respeito importantes depoimentos 

de prestigiados teóricos e curadores que editaram em 2007, numa obra intitulada 

“Exhibition Experiments” e que apoiou o desenvolvimento e consolidação do nosso 

objecto projectual. Referiremos, sob forma de citação, apenas alguns excertos que 

consideramos pertinentes: 

“Exhibition experiments, then, expand the scope for engaging inventively and 

provocatively in questions raised by the so called ‘crisis of representation’ in 

anthropology and elsewhere” 5 (McDonald & Basu, 2007: 8). 
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“Exhibition experiments, as we have defined them here, are intended to be troubling. 

Experimentalism is not a matter of style or novel forms of presentation. Rather, it is 

a risky process of assembling people and things with the intention of producing 

differences that make a difference. In their production of something new, experiments 

seek to unsettle accepted knowledge or the status quo” 6, afirmam ainda os editores 

(McDonald & Basu, 2007: 17).   

“‘Experimenting’ can be understood as a form of practice which meets the 

demands of cultural production today” 7, palavras de Alexa Farber (McDonald & 

Basu, 2007: 234).   

“A key feature of an experiment is that it can fail. Indeed we argue that exhibition 

experiments should ideally be set up according to very precise principles, in order to 

explore contradictory outcomes […] The success of such exhibition experiments 

depends o careful planning and debriefing. Such exhibition experiments cannot, of 

course, be accomplished without preparation and an intense collaboration between 

the curators and the “experimentalists” (a term we prefer to “artists”). Rather, in the 

experimental exhibition process, everyone submits to the risks and interests of 

heteronomy” 8, afirmam Peter Weibel e Bruno Latour (McDonald & Basu, 2007: 95). 

Conhecemos os riscos históricos da experimentação, os dilemas e limitações  que 

podem perigam qualquer investigação científica ou da teoria cultural contemporânea. 

Durante o processo criativo do design conceptual tivemos sempre presente uma das 

advertências De Sharon McDonald e Paul Basu que alertam no seguinte sentido: 

“But experiments can go wrong. They may turn out to be not troubling in the ways 

hat were intended, or, indeed, not troubling at all. They may make little difference. 

Equally trying to create experimental exhibitions may itself generate troubles - 

practically, institutionally, and politically. Moreover, experimentalism should not be 

exempt from critique but - if it is to continue to trouble in meaningful ways - needs to 

be contextualized, analyzed, and troubled itself” 9 (McDonald & Basu, 2007: 17). 
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antecedentes : território museal e metodologia  

A ineficácia operativa do MUDE – Museu do Design e da Moda – cuja colecção de 

moda nos tínhamos proposto investigar, remeteu-nos para a revisão do objecto 

projectual e, em nosso entender, para o encontro de uma solução mais inovadora, 

criativa, interveniente, global – on the cutting-edge – passível de implementar, com 

uma identidade única e renovadora, atenta à realidade das mais recentes evoluções 

conceptuais e teóricas dos estudos museais e de cultura visual. 

Se bem que tivesse sido originalmente proposta a corporização deste processo de 

Investigação | Experimentação através de um projecto de conteúdo programático 

hipotético dirigido ao MUDE, com base no seu acervo de colecção e estrutura 

arquitectónica, a partir dos quais seriam encontrados os roteiros conceptuais para 

desenvolvimento de narrativas dramáticas e espaciais capazes de configurar novas 

leituras contextuais, dificuldades na gestão da operacionalidade decorrentes da 

ineficácia funcional daquela instituição, determinaram a inevitabilidade de 

redireccionar a Investigação, posto em causa o seu objecto e modelo de 

concretização e a exigência de equacionar soluções criativas alternativas para a 

continuidade. 

resolução de problemas 
“Creativity is an action that produces something new (novel, original) and useful 

(appropriate, valuable)” 10, como afirmou Paul Reali (2011: 3). 

Esta procura de soluções passaria por várias Metodologias Qualitativas, incluindo 

Metodologias de Processo Criativo para Resolução de Problemas, designadamente 

uma exploração á luz do CPS, expressa na obra de Osborne “Applied Imagination” 

(1993) e nas revisões mais recentes citadas, designadamente de Paul D. Reali. 

Recorde-se que Osborne foi o mentor do conceito de brainstorming criativo e 

fundador do Centre for Studies In Creativity  (Buffalo, 1967). 

O CPS é um método para gerar inovação e soluções adequadas á solução de 

problemas estruturado em três fases e seis etapas específicas, que deve ser usado 

segundo a sequência mas possibilitando o contorno de algumas caso a informação 

seja clara.  

Como recomendado pelo CPS de Osborne – Parnes foi utilizada informação 
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divergente no início de cada etapa – as alternativas - e posteriormente um 

pensamento convergente - na avaliação e selecção de hipóteses - para a solução do 

problema. 

 
 

FASEAMENTO  
 

ETAPAS PROCESSUAIS 
 

Procura de Objectivos: direcção,  desejo ou desafio 

Identificação factual: análise de informação relevante 

A. Exploração do desafio 

Identificação dos problemas: clarificação dos 

problemas a resolver em função dos objectivos 

Desenvolvimento de ideias para resolução do 

problema identificado 

B. Geração de ideias 
 

 
Procura da solução e equação da sua implementação  

Confirmação da solução : ideia, operacionalidade da 

sua corporização 

C. Preparação da Acção Procura da solução e equação da sua 

implementação  

Tabela 20 Faseamento do Creative Problems Solution de Osborne – Parnes  

 

Fez-se igualmente recurso á revisão deste Processo (introduzida por Puccio, 

Murdock & Mance em 2005), denominada Thinking Skills Model, uma versão 

multifacetada que amplifica o faseamento e inclui a recolha de informação e a gestão 

do processo, definindo como determinante:  

 
 

Avaliação da situação 

Exploração do conceito 

Formulação de desafios 

Exploração de ideias 

Formulação de soluções 

Exploração da aceitação 

Formulação de um plano 

 
 
 

Finalmente consultado e equilibrado o contributo de Tim Hurson (Hurson, 2008: p. 

243 a 255) ao CPS, que redesenha as fases específicas e constitui importante 

ferramenta para a investigação para:  
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Fazer – o que pretendemos que a solução faça? 

Restrições – o que é que não podemos fazer? 

Investimento – que recursos temos que  investir? 

Valores – Como vamos subsistir? 

 
 
 
 
2. QUE SUCESSO? 

Resultado essencial – quais os resultados mínimos? 

 
3. QUAL A QUESTÃO?  

 
4. GERAÇÃO DE RESPOSTAS (brainstorming e outras metodologias geradoras de ideias) 
 

Vantagens da ideia? Pontos fortes? 

Desvantagens? Fragilidades? 

O que nos lembra? 

Como implementar? 

Como optimizar os pontos fortes? 

 
 
 
 
5. AFERIÇÃO DA SOLUÇÃO 

Quais as debilidades e correcções? 

 
Fazer listas 

Prazos e faseamento 

Listagens de pessoas a envolver 

 
 

6. DIAGNÓSTICO  
DE  
RECURSOS 

Listagem dos itens que necessitam de mais tempo 

Tabela 21 Revisão do CPS por Tim Hurson 
 
 
A propósito do Processo de Resolução de problemas e com base no seu Thinking 

Skills Model, Paul Reali considera: “The task is therefore to draw on all our intellectual 

resources, valuing the contribution of all the academic disciplines as well as other 

ways in which we construct our knowledge. And that brings the challenge of 

developing open transdisciplinary modes of inquiry capable of meeting the needs of 

the individual, the community, the specialist traditions, and influential organizations, 

and allows for a holistic leap of the imagination. ‘Transdisciplinary’ is taken here to be 

Qual a excitação? 

Qual o impacto? 

De que informação dispomos?  

Quem está envolvido?   

 
 
 
1. O QUE SE SEGUE? 
 
  

Qual a visão particular?  
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collective understanding of an issue; it is created by including the personal, the local 

and the strategic, as well as specialized contributions to knowledge” 11 (Reali, 

2011:14), conceito de particular utilidade para esta Investigação enquanto contributo 

para a solução final. 

Através deste conjunto de contributos e do Processo CPS foi possível confirmar a 

solução final, ponderada a partir de um estreito leque de hipóteses, e sido igualmente 

tomado em linha de conta dados recolhidos cuja sistematização constitui, por si só, 

importante contributo para futuras investigações, designadamente o levantamento de 

conteúdos museográficos implementados por um relevante painel de Instituições de 

referência. 

os modelos existentes 

Até aos finais de 2011 não tinha por nós sido registada qualquer experimentação 

museográfica conectada com as disciplinas do design e moda, exceptuando modelos 

de formato blogspot disponibilizando informação genérica sobre conteúdos 

expositivos, com maior ou menor incidência em moda. 

Outras páginas disponibilizam informação útil sobre exposições patentes no universo 

museológico ou estabelecem pontes com uma rede de museus em conexão.  

 

 
169. Página do The Curated Object [ International Decorative Arts Exhibition ] 
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170. Página da Fundación Historia del Diseño 

 
 

1. Finalmente em Outubro de 2011 inaugura com pompa e circunstância o primeiro 

museu virtual de moda, largamente noticiado e aclamado pela imprensa, iniciativa do 

costureiro italiano Valentino Garavani. Os primeiros ecos entusiastas da imprensa 

internacional e a visibilidade que inclusive lhe foi concedida pelos media nacionais 

causariam alguma perturbação aos investigadores, adiando por uma quinzena o 

acesso ao Valentino Garavani Virtual Museum, receando encontrar um formato de 

alguma forma inovador, dados os elevadíssimos recursos financeiros daquela casa de 

alta costura.  

 

 
171a. Valentino Garavani Virtual Museum, 2011  
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171b. Valentino Garavani Virtual Museum, 2011  
 
 

Esse hiato, durante o qual se criaram várias expectativas e se perspectivaram 

hipotéticas abordagens, viria a ser encerrado pelo acesso àquela entidade museal, 

constatando que, não obstante tratar-se de um território inovador, o resultado é 

negativamente surpreendente.  

Uma análise detalhada deste museu viria a permitir-nos identificar os pontos fortes e 

as debilidades desta entidade, na perspectiva do território museal e do nosso 

entendimento. 

> Segundo os pontos de força que estruturam os conceitos  de um museu 

virtual, o Valentino Garavani Virtual Museum não proporciona uma 

experiência: 

 

 
imediata 

próxima 

imersiva 

inesperada 

acima das expectativas 

divertida 

inesquecível 

registável (bookmarkable) 

interactiva 
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Porque: 

> É lenta – obriga ao download de uma aplicação; 

> É distante, a imersão é limitada em ambientes 2 e 3D demasiado estáticos 

também eles limitados e pouco interessantes plasticamente; 

> É limitada – refere-se a um único designer e a um curto espaço de tempo (3 

anos); 

> É pouco abrangente em termos de audiências, destina-se apenas a 

fashionistas; 

> É fechada – não é interactiva, cria percursos pouco interessantes; 

> Desfaz a expectativa inicial, é repetitivo, aborrecido, não cria expectativa de 

visitas futuras; 

> É fechada, controlada, pouco democrática e inter-disciplinar; 

> É apenas um tour, criando algum nível de controlabilidade, já que a 

aplicação “corre” demasiado rápido; 

> Não é registável; 

> Reflecte uma única perspectiva de abordagem; 

> É mainstream, não é experimental. 

Tem, no entanto alguns pontos fortes: 

> É generosa, porque permite observar algumas peças ao pormenor e 

entender a maestria da sua construção ou a preciosidade do detalhe; 

> Reflecte uma perspectiva de arquivo original, estabelecendo relações entre 

as peças expostas e vídeos do desfile em que foram apresentadas, clipping 

de imprensa, imagens das clientes, etc., assim como introduz o universo do 

criador. 

2. Observaram-se igualmente as exposições online disponibilizadas pelo FIT, que 

consideramos: 

> pouco interactivas 

> pouco atractivas, especiais apenas pelo conteúdo 

> limitadas na abrangência de audiência 
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172. ISABEL TOLEDO: Fashion from the Inside Out, 2009, FIT  
 

 

pré - design 

O desenvolvimento das diferentes etapas do processo anterior, devidamente ajustado 

à investigação, potenciou a resolução do problema e a geração de uma ideia única, 

pessoal e inovadora, exercício que correspondeu plenamente os objectivos  da 

conceptualização daquele processo metodológico.  

As grandes viragens da estrutura sociocultural contemporânea decorrentes dos 

avanços tecnológicos já tinham sido referidas na nota introdutória desta Investigação, 

assim como se tinham já abordado as questões que se referem ao potencial do 

webspace na comunicação do século 21, razões mais do que suficientes para 

orientar os conceitos fulcrais do projecto – objecto  final da investigação. 

Para além da caracterização do território do Museu Virtual, que tivemos oportunidade 

de explorar no Capítulo 2, que permitiu a aquisição de conhecimento sobre o seu 

Estado da Arte, atentou-se igualmente nos princípios teóricos da Antropologia Digital. 

A Antropologia Digital é o estudo comparativo das práticas e técnicas do meio 

ambiente social e se estendem, na palavra de Alain Marc-Rieu “[.. .] including the 

interaction of a society with the natural environment to which a given society is 



 

 272 

associated with, which it shapes, transforms or exploits according to its social 

structure and its technologies. These practices and techniques also include the 

production of individual subjects, of their minds and bodies, as well as their 

interactions according to various patterns, rituals and institutions. These practices and 

techniques finally also include the various techniques to code or systemize, to store 

and transmit knowledge, which is commonly associated with ‘writing’. Knowledge is 

to be considered at the outcome of these practices and techniques. Knowledge is 

embedded in individual minds and bodies, in skills and competences, mental 

processes and bodily movements. But knowledge is embedded as well in collective 

patterns or behaviors” 12 (Marc-Rieu, 2006: 12). Parafraseando o mesmo autor o 

conhecimento é armazenado segundo várias formas de codificação, tais como a 

escrita, as ciências, as teorias, os arquivos digitais, as patentes, etc. Qualquer avanço 

nas práticas e técnicas representa igualmente um progresso no conhecimento bem 

como a transformação de uma sociedade e do seu meio ambiente. 

“The first character of a digital technology is that it studies human societies from 

bellow or bottom-up, starting by practices and techniques. It does not start from 

knowledge as it is recorded and registered in books stored in libraries or in other 

documents stored in museums. Digital anthropology investigates these techniques, 

which at the end of a complex and evolving process, generate books, libraries and 

museums” 13 (Marc-Rieu, 2006: 13). 

Em segundo lugar, e em termos genéricos é um método testado e válido para 

estudar as sociedades através da diferença entre o novo e a tradição, os produtos 

culturais escritos e não escritos, escolhidos segundo um critério de comparabilidade. 

Finalmente esta vertente da Antropologia é digital porque a evolução da tecnologia 

digital permite gravar, arquivar, comunicar, aceder, e também comparar os dados, as 

práticas e técnicas registados a partir de livros, materiais impressos em bibliotecas e 

artefactos museais.  

Sistematizemos, então, a caracterização do Museu Virtual , a partir dos pontos de 

força da experiência que proporcionam uma experimentação:  

> imediata  

> próxima 

> imersiva  



 

 273 

> inesperada 

> acima das expectativas  

> divertida 

> interactiva  

> inesquecível 

> registável (bookmarkable)  

> Um Museu Virtual é um ambiente no qual os visitantes imergem, se colocam on 

stage, controlam.  

> Um Museu Virtual é dirigido a visitantes (não a meros espectadores) que se 

movimentam frente ao ecrã que representa a acção. 

> Um Museu Virtual é um meio de aprendizagem que conecta diferentes fontes de 

informação e afecta todos os sentidos através de interacção ao nível cognitivo. Uma 

exposição virtual não é a reprodução de uma exposição real mas um ambiente 

desenhado para providenciar experiências multi-sensoriais. 

> Um Museu Virtual, como museu, estimula aprendizagem, explorando e 

descodificando signos. 

> Um Museu Virtual faculta aprendizagem informal, cuja descodificação de signos não 

está acessível a ser completamente descodificada por qualquer visitante.  

“Incomplete or open decoding is part of this learning often named ‘intuitive’ or 

‘affective’. The visitor circulates within an exhibition according to her or his own 

preconceptions. But he structure of the exhibition is designed to interact with these 

preconceptions in order to change or rectify them. The falsification and reconstruction 

of these preconceptions is a full learning process […] it is interactive [...] interactivity is 

conceived as the reproduction or model of real life learning environment in a 

constructed environment. Interactivity reproduces an individualized learning process, 

cutting across age groups, levels of education and competence. The printed media 

and TV provide the same ‘document’ to everyone or a different ‘document’ to a 

selected group (at school, a class) Interactivity and individualization are pre-organized 

within the ‘document’ itself and activated by the technology” 14 (Rieu, 2006: 4).   

A aprendizagem é, hoje, o somatório dos conhecimentos adquiridos formal e 

informalmente. Parece cada vez mais evidente o importante papel da aprendizagem 
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informal, dado o manancial de informação - mesmo conhecimento científico - passível 

de ser obtido por via da internet, televisão por satélite, jornais e revistas, museus e 

mensagens subliminares de publicidade e marketing.  A aprendizagem informal é um 

processo individual a partir do qual se constrói o conhecimento de hoje, com base na 

informação absorvida ontem, que por sua vez será ponto de partida para amanhã. Ela 

é penetrante, cumulativa, excitante e quase sempre mais eficaz do que aquela 

determinada pelos currículos escolares. 

"To summarize: learning rarely, if ever, occurs and develops from a single experience. 

It is cumulative, emerging through diverse experiences. It is a dynamic, never-ending, 

and holistic phenomenon of constructing personal meaning. Much of what people 

come to know about the world, including the world of science content and process, 

derives from real world experiences within a diversity of appropriate physical and 

social contexts, motivated by an intrinsic desire to learn", afirmou Susan Stockmayer 

no artigo “Public awareness of science and informal learning: a perspective on the role 

of science museums” 15, publicado em National Academies in the US (in Critical 

Approaches to Culture + Media: 2010). 

immaterial work 

Já no Capítulo Segundo se abordaram as questões conectadas com a evidência da 

necessidade das práticas de trabalho imaterial – cruzamento entre as actividades de 

Curation e Kuration, ou seja criatividade vs. tecnologia. 

Neste sentido a Investigação, apesar da exiguidade de estudos no campo deste tipo 

de colaboração criativa, atentou nas recomendações de Trebor Scholz, resumidas no 

quadro seguinte (Krysa, 2006: 193): 

 
desenvolver confiança e respeito mútuos agarrar-se aos compromissos iniciais 

sublinhar claramente objectivos de curto e médio prazo ser humilde 

definir com clareza necessidades e interesses próprios desenvolver faculdades de escuta 

apresentar as razões que suportam o pensamento ter atenção com a escala nos grupos de 

cooperação (produção = 4|5 pax) 

combinar colaborações online com encontros cara-a-

cara para acelerar os processos 

não permitir interrupções e sacrifícios 

dominadores 

ser conciso, persistente, paciente comunicar aberta, clara e frequentemente 
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envolver toda a gente no processo reconhecer problemas eminentes 

desenvolver um processo transparente incluindo auto-

crítica 

usar moderadores para grupos maiores 

 desenvolver uma visão a longo prazo 

 aprender quando largar  

Tabela 22 Quadro de recomendações para plataformas de trabalho de colaboração 
 
 

Scholz estabelece também os padrões de conduta para moderadores em projectos 

online (Krysa, 2006: 194). 

 

começar por um grupo de foco de utilizadores | 

produtores (10-15 pax quando for requerida 

participação) 

dar crédito público aos colaboradores (ver a 

participação reconhecida contribui para o sucesso 

da cooperação online) 

começar por material de altíssima qualidade (a 

qualidade dos colaboradores iniciais traça o 

desenho editorial e cria expectativa para os posts 

 seguintes; cria a identidade online 

dar abertura ao conflito (a controvérsia e o debate 

abertos são importantes e estimulam maior 

participação) 

manter os colaboradores informados (é usual o 

afastamento de colaboradores , depois de terem 

estabelecido alguma interacção inicial; deve ser 

dado update das ferramentas aos colaboradores) 

deixar os utilizadores e produtores conduzir ( 

confiar nos colaboradores para permitir que o 

sistema se adapte às suas necessidades) 

dar ênfase aos benefícios (é normal alguma 

resistência dos colaboradores para participar; 

Argumentar com as vantagens de futuras 

utilizações do seu trabalho em workshops e 

congressos 

 

Tabela 23 Padrões de conduta para moderadores de projectos e colaboração online 
 
 

Em linha de conta tivemos também o sistema ANS, já anteriormente referido neste 

capítulo que nos permitiu traçar uma rede de partilha de conhecimento vs. tecnologia 

como base conceptual norteadora deste arquétipo de museu virtual, território de 

interacção e experimentação inter-disciplinar. 

 

tecnologia | tendências 

Inicialmente foi  nossa pretensão construir uma demonstração do modelo de museu 

virtual a implementar (demo) dados os elevados custos por si acarretados, a 
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investigação considerou importante proceder a uma reflexão em termos das 

tecnologias implicadas. Não possuindo suficiente expertise em termos tecnológicos a 

Investigação fez recurso a consulta a um especialista, Pedro Cascais, designer 

experiencial com um importante e diversificado currículo de New Media, docente da 

Universidade Nova de Lisboa, tendo este sugerido tecnologia AR (Augmented Reality) 

e VR (Virtual Reality) para desenvolvimento de aplicações exploratórias dos conteúdos 

expositivos de que se pretendia implementar. Os elevados custos financeiros 

entretanto orçamentados para desenvolvimento deste complexo processo levariam 

ao aborto da experiência, uma vez que e investigação não dispunha dos necessários 

meios. 

Foi ainda consultado o Relatório NMC - Horizon Report > 2011 Museum Edition que 

nos viria a fornecer importantes dados relativamente quer a novas tecnologias 

emergentes quer a tendências do universo museal Web. Este importante relatório é 

uma co-produção do New Media Consortium com o Marcus Institute for Digital 

Education in the Arts (MIDEA) e as suas conclusões destacam tendências 

tecnológicas em termos de curto, médio e longo prazo, designadamente: 

Curto prazo (menos de um ano) 

> Mobile Apps 

> Tablet Computing 

Médio prazo (dois a três anos) 

> Augmented Reality 

> Electronic Publishing 

Longo prazo (três a cinco anos) 

> Digital Preservation 

> Smart Objects 

> Mobile Apps 

Os telefones móveis – distintos de outros formatos maiores de equipamentos móveis 

como os tablets (ou comprimidos) – têm vindo a tornar-se uma categoria mais 

interessante e com maior capacidade de ano para ano. De acordo com um relatório 

da Ericsson, em 2015 80% dos acessos à internet serão processados através de 

telefones móveis, No Mobile World Congress 2011, Eric Schmidt, CEO da Google, 

referiu nessa data 2015 Android phones serão activados por cada bebé que nascer 
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nesse mesmo ano. Os telefones móveis começam a ser mais bem entendidos pelos 

museus; já se passou um tempo razoável para encontrar formas criativas para os 

incorporar quer no seu espaço físico quer como ferramenta que permita aos clientes 

aceder à distância a exposições. Assim, os museus têm vindo a tornar-se mais 

adeptos de desenvolvimento e utilização de aplicações para telefones móveis e a sua 

utilidade e amplitude começa agora a aumentar. Os exemplos mais comuns de 

aplicações moveis usadas pelos museus estendem-se nas suas funções, da 

interpretação à educação, do marketing à promoção até às aplicações ligadas a 

exposições específicas.  

              
173. Aplicação do MoMa para Iphone 

 
 
O Relatório disponibiliza ainda uma série de links com exemplos de aplicações do 

cenário museográfico. 

“Museums are just beginning to explore ways to weave in more interactive and social 

features, like allowing users to recommend specific collections or works of Art to their 

friends” 16 (NMC Horizon Report > Museum Edition 2011, 2011: 15). 

 

> Tablet Computing 

Os avanços ocorridos no último ano nos computadores “comprimidos” chamaram a 

atenção de educadores e profissionais dos museus do mundo inteiro. Liderados pelo 

inacreditável sucesso do Ipad, que em 2011 vendeu mais de 3.000.000 de unidades 



 

 278 

por mês, outros equipamentos semelhantes entraram neste mercado inflamado no 

crescimento, tais como o Samsung Galaxy ou o Sony Tablet S. Neste processo os 

tablets (uma forma completamente distinta dos Pc’s Tablet) começaram a deixar de 

ser vistos apenas como uma nova categoria de equipamento móvel, mas como uma 

nova tecnologia de pleno direito, que cruza funções de computador portátil, 

Smartphones, e dos primeiros tablets permanentemente ligados à internet e milhares 

de aplicações para personalizar a experiência. Uma vez que estes novos 

equipamentos passaram a ser mais usados e entendidos, é muito clara a sua 

independência em relação a outros equipamentos móveis como os Smartphones, 

eReaders, ou Tablet PC’s. Com ecrãs bastante maiores e interfaces tácteis do que os 

seus antecessores, são uma ferramenta ideal para partilhar conteúdos, vídeos, 

imagens e apresentações, porque são de fácil utilização, visualmente convincentes e 

altamente portáteis. 

“While much of the emphasis with mobiles is currently on creating opportunities for 

patrons outside of the physical space, the appeal of tablets is their potential to 

enhance in-gallery experiences. Tablets are designed to be easily passed around, and 

their larger screen sizes lend themselves as excellent tools for small-group 

experiences. When users view content on tablets, the technology tends to disappear 

and what remains is clear, high-resolution edge-to-edge imagery. Tablets are excellent 

for docent tours in particular - and they are child-friendly. Built-in geo-location can 

help visitors with wayfinding and provide proximity -links to content; large display 

areas and applications make the devices ideal for addressing issues of accessibility 

[...] The range of interpretive possibilities for these relatively inexpensive, dependable, 

easy-to-use multimedia delivery devices is only beginning to be explored, but the 

potential is easy to see […] Adding to their interpretive promise, the easily portable 

tablets can support individual exhibits and the museum as a whole at once […] 

Museums are currently investigating ways to utilize iPads to create products that 

supplement their exhibits and make them feel more personal” 17 (NMC Horizon Report 

> Museum Edition 2011, 2011: 14-17). 
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174. Aplicação do MoMa para Ipad 

 
 
 
 
> Augmented Reality 

A Realidade Aumentada (RA), uma tecnologia com algumas décadas, está a 

distanciar-se daquilo que era uma espécie de truque publicitário para se afirmar como 

uma ferramenta com enorme potencial. O layering de informação em espaços 3D 

produz uma nova experiência do mundo , por vezes referida como blending reality e 

está a conduzir uma larga migração da computação do desktop para os 

equipamentos móveis, trazendo consigo novas expectativas em relação ao acesso de 

informação e novas oportunidades de aprendizagem. Enquanto que antes a 

predominação da utilização da RA se concentrava nos sectores do consumo 

(marketing, encontro social, entretenimento ou informação localizada), o seu novo uso 

parece emergir quase diariamente como ferramenta para a criação de novas 

aplicações ainda mais fáceis de usar. No território específico da museologia a AR 

faculta aos clientes a possibilidade de ver como algo é feito em vez de ouvir uma 

explanação de um docente. Uma vez que a tecnologia e as plataformas de AR se vão 

tornando mais facilmente disponíveis e baratas, os museus tomarão consciência do 

dramático crescimento da sua utilização e das tecnologias de 3D. Caberá aos 

museus reflectir na forma como o nível de imersão oferecido aos visitantes se deve 

equilibrar com o desejo de alguns visitantes no sentido de terem uma experiência 

mais calma. 

“Augmented reality is a technology perfectly suited for one of the key functions of 

museums: interpretation. As AR technologies become more readily available and 
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affordable, history and science museums are quickly available and affordable, history 

and science museums are quickly finding uses for augmented reality both inside and 

outside the exhibit floor that incorporate additional detail and information right into the 

experience. Art museums have been slower to adopt augmented reality, as they 

grapple with balancing the level of immersion offered to museum visitors through AR 

technologies against the needs of what Rob Stein of the Indianapolis Museum of Art 

has described as the ‘solace-seeking visitor who desires a quiet experience with art’, 

but early experiments show tremendous promise for museum and art education. One 

of he easiest ways to visualize the potential of augmented reality is the ease with 

which it can make invisible things visible is the ease with which it can make invisible 

things visible, such as the X-ray pictures or the preparatory drawings of a centuries-

old painting, or to restore things to a previous state, such as illustrating the way the 

Berlin Wall appeared before it was torn down, ‘in situ’. Using simple off-the-shelf 

tools, museums are easily able to provide straightforward, yet engaging visuals and 

facts that are ‘layered’ over objects or physical settings when viewed through their 

phones or tablets. Providing visitors layered information about an object or exhibition 

is a simple, non invasive approach to giving users a deeper experience” 18 (NMC 

Horizon Report > Museum Edition 2011, 2011: 18-21). 

 

> Electronic Publishing 

A publicação digital começa a estar profundamente enraizada nos consumidores do 

séc. 21, quebrando as fronteiras entre a imprensa escrita e a digital, a imagem 

estática e o vídeo, a passividade e a interactividade da internet. A publicação 

electrónica explora hoje o potencial de todos estes atalhos, numa só linguagem 

dinâmica que cruza Web, jornais, vídeo, equipamentos móveis, tablets, razão pela 

qual se multiplicam novas plataformas de conteúdos de jornais, escritores, 

pensadores, artistas, designers, etc.. 

O relatório alerta os museus para o enorme potencial daquilo que parece desenhar o 

novo formato da comunicação Dinâmica e interactiva, considerando-a uma tendência 

de médio prazo pelo facto de os museus não disporem ainda de staff especializado 

suficiente nem sistemas para gerir grandes fluxos de informação em múltiplos media. 

Por outro lado o relatório aponta exemplos provenientes de outros sectores enquanto 
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indicadores: “In the midst of the rapid growth of electronic publications over the past 

few years, commercial publishers, not unlike the music industry in years past, have 

seen their business models tested by the emergence of high quality digital materials. 

As a result, they also faced the inherent challenge of changing their strategies and 

workflows- all at the speed at which technology was evolving. Since 2009, publishing 

houses have given a great deal of consideration to deploying the most streamlined 

processes for generating, producing and marketing content. Before electronic 

publishing there weren’t as many moving pieces, and the pieces themselves were 

more easily understood; publishing meant print, words, and perhaps pictures. Video 

and multimedia were distinct forms, but such distinctions are increasingly hard to 

make. Today’s publishers see themselves as media companies, producing content for 

whatever delivery formats will achieve the greatest reach. With the advent of emerging 

new formats, publishers are able to create different versions of a piece – i.e. an 

extended version with author interviews or with a ‘ foldout’ of glossy images – and 

tailor them to distinct audiences. Content is captured just once for a variety of 

potential applications. Today, it is not uncommon for the same promotional video clip 

for a book to be embedded in the electronic publication, uploaded to YouTube, and 

published on the author’s website” 19 (NMC Horizon Report > Museum Edition 2011, 

2011: 21-25). 

Neste sentido o relatório sugere que os museus, ao invés de desenvolver 

independentemente cada tipo de publicação, trabalhem uma única corrente de 

conteúdos, partindo do princípio de os publicar posteriormente em vários formatos – 

incluindo internet e publicação escrita – mas também vídeo, redes sociais, e-pubs (e-

books), aplicações móveis e interactivas, permite uma melhor coordenação e 

minimiza os custos com meios, bem como a gestão de quando e como se procede 

às gravações vídeo, captura de imagens, texto, áudio et caetera, fundindo  produção 

e design. “Consumers have come to expect that they can read a catalogue, brochure, 

or book on whatever device they happen to be carrying […] Electronic publishing 

reflects the convergence of several different forms of digital media into a single stream 

of production” 20 (NMC Horizon Report > Museum Edition 2011, 2011: 24-25). 
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175. Conteúdo de publicação electrónica do MET 

Por outro lado, e na sequência destes dados, a investigação considera que a 

publicação electrónica pode mesmo constituir um importante suporte para a 

sustentabilidade do museu e angariação de fundos. 

 

 

176. Blogspot do MOMA, fotografia a partir do ecrã 
 
 
 

> Digital Preservation  

A preservação digital prende-se com a conservação de documentos em formato 

digital relativos a objectos, artefactos e documentos registados digitalmente. A 

contínua evolução tecnológica e a inovação a ela inerente que torna obsoletos os 
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anteriores formatos de hard e software através do qual se procedeu ao rendering o 

que implica um cuidado permanente na sua actualização. Considerando que os 

museus têm actualmente grandes arquivos digitais levanta-se a questão de os 

conservar em permanente actualização bem como o encontro de especialistas que 

entendam a conservação sob o prisma da ciência computacional. “Just like ancient 

objects, digital objects can be fragile and require special care, and the museums 

sector’s growing dependence on changing technologies puts this digital items at great 

risk. As museums, universities, libraries, and other organizations start to support and 

develop processes and resources for digital preservation, a new science and toolset is 

emerging to support and inform the work” 21 (NMC Horizon Report > Museum Edition 

2011, 2011: 26). 

> Smart Objects 

Os objectos inteligentes têm quatro atributos chave: são pequenos e fáceis de 

transportar; armazenam uma quantidade pequena de informação ou dados; e são um 

formato para intermediar essa informação para um outro equipamento. Os objectos 

que carregam informação são usados há já alguns anos para monitorizar 

equipamento ou materiais sensíveis, terminais de compras, gestão de inventários, 

identificação, acompanhamento de passaportes e informação semelhante. Os smart 

objects são a nova geração dessa tecnologia – detêm certa informação que 

comunicam fácil e instantaneamente, como por exemplo o custo, idade, temperatura, 

nível de humidade ou pluviosidade. Os smart objects estabelecem  a ligação entre o 

mundo real e o universo da informação. “[...] It is that linkage that will enable the 

‘Internet of Things’ described by Vint Cerf. They can be used to digitally manage 

physical objects, monitor their status, track them throughout their lifespan, alert 

someone when they are in danger of being damaged or spoiled – or even to annotate 

them with descriptions, instructions, warranties, tutorials, photographs, connections 

to other objects and any each other kind of contextual information imaginable” 22  

(NMC Horizon Report > Museum Edition 2011, 2011: 30). 

A perspectiva dos smart objects é a construção de um mundo de interconexão que 

dilui as fronteiras entre objectos físicos e informação digital. As aplicações exploram o 

conceito de ‘Internet das Coisas’ para poderem ser registados e consultados artigos 

sobre o espaço físico da mesma forma como se acede ao blog de um amigo ou a 
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uma página do Facebook, compreendendo toda a informação útil que se possa 

pretender desde artigos de casa a equipamento desportivo que se disponibiliza a 

partir de ferramentas de computador ou equipamentos portáteis. Etste tipo de 

comunicação designa-se como NFC (Near Field Communication) e tem vindo a ser 

alvo de um crescimento ímpar, tendo sido inicialmente desenvolvido pela Nokia, a 

partir de 2006. Ela permite troca de informação segura entre equipamentos e foi 

inicialmente explorada para permitir ao utilizador o procedimento de pagamentos em 

quiosques, postos de gasolina, ou dispensing machines a partir de Smartphones. 

Permite transacções, troca de conteúdos digitais e a conexão a equipamentos 

digitais com um simples toque ou clique. Para alem da Nokia, a Google e uma série 

de outras companhias desenvolvem Smartphones proporcionando NFC, esperando-

se que o mesmo aconteça com a Apple no seu próximo equipamento. “As NFC 

becomes a standard feature of mobile phones, these devices will begin to function in 

ways that combine a credit card with a secure identification system, opening the 

doorway to a wide range of interactions and transactions between museums and their 

visitors […] One of the major advantages for museums is that smart objects are, at 

their core, a non-intrusive technology that will have us throughout the museum. The 

devices are small, do nor require batteries or external power, can communicate 

wirelessly, and are inexpensive. They can be attached to an artwork or object very 

discretely, and then used to track, monitor, maintain, and keep records about the 

object” 23 (NMC Horizon Report > Museum Edition 2011, 2011: 30-33). 

A investigação acedeu igualmente ao relatório Museums and the Web 2011 do norte-

americano Pew Research Center que, na secção denominada Meeting Patrons and 

Conveying Information in Digital Spaces, apresenta um conjunto de conclusões e 

recomendações com base numa investigação coordenada por Kate Purcell, 

Associate Director para a Internet: 

 

> Role #1: Filter 

People still need trusted experts to help them discern when information is 

accurate and trustworthy 

People also need filters to explain how information relates to them 

Show people how/why information is relevant 
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Allow people to customize information to meet their own needs 

Provide people with direct access to the information that means the most to 

them 

 

> Role # 2: Curator 

Be a one-stop shop 

Collect all relevant work | info (not just your own content) 

Provide links to primary and related sources and material 

Recommend other sources, experts and places 

People seek both aggregation and deep dives into information 

 

> Role # 3: Node in a Network 

Be a node in a network 

Each person you touch represents an entire network 

Make your information easy to share 

Your information can have an organic life beyond your presentation of it – 

package it with that in mind 

Networking can be multi-layered 

Be prepared to loosen control but monitor conversations around your content  

 

> Role # 4: Community Builder 

Create your own networks and communities around your content 

Facilitate shared experiences, connect people with shared interests 

Get, listen to, and respond to feedback 

You can identify and meet people’s needs by turning in to the online 

conversation 

 

> Role # 5: Lifesaver 

Provide timely information when and where people need it most 

Make your information portable 

Operate in a 24/7 world in which there is constant connectivity 
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> Role # 6: Tour Guide 

Geo-location changes everything… 

In-gallery tours and information provision 

AND… 

Connecting your content to real-world locations, sending the information to 

the patron 

Create opportunities for information immersion and augmented realities 24 

 

 

networks 

A investigação considera de vital interesse para a implementação do modelo a 

estruturação de um sistema colaborativo em rede. 

Tal network constituirá a base de “trabalho imaterial” e a sua renovação será 

constante no sentido de garantir a continuidade de um espaço livre, aberto e criativo, 

território laboratorial de investigação | experimentação in progress, concebida com 

inspiração nas FreeNets. “To translate the potential of locally-based digital forms of 

communications into action and to have some effect requires the same kind of time 

and commitment which has always been a characteristic of earlier forms of 

community activism with and without the media. However, the potential for inter-

connection is now so much more developed and profound that the orientation of 

community activism is more directly linked to the use of media and communications 

tools” 25 (Burnett, 2005: 5). 

Pretende-se alargar a rede de colaboradores in progress com competências nas 

seguintes áreas: 

 

> comissariado 

> tecnologia 

> animação 

> design multimedia  

> design 2 | 3D 

> fotografia 
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> vídeo | cinema 

> ilustração 

> investigação (moda, história, ciências sociais, cultura visual, consumo, 

forecasting, ciência, etc.) 

> arte | design 

> arquitectura 

 
ensaio do modelo 

conceito 

As palavras chave que sustentam o conceito deste museu virtual  são: 

 

Imersivo 

Informal 

Interactivo 

Individualizado 

Virtual 

Criativo 

Partilhado 

Motivador 

Experimental 

Laboratório 

Dinâmico  

Global 

 

 

O Museu Virtual que resulta esta investigação, doravante designado por MOTEL, 

pretende proceder à exploração de novos mapas, produtos e práticas culturais 

segundo uma linguagem dinâmica e interactiva.  
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Das redes de colaboração resultarão diferentes exposições online, desenhadas 

expressa e exclusivamente para a Internet, criando assim espaço para um laboratório 

de partilha e experimentação de ideias. 

MOTEL porque metaforicamente se aproxima do conceito de Motel, de 

origem anglo-saxónica e semanticamente derivada a partir de Motor + Hotel, 

para traduzir pequenas unidades hoteleiras situadas nas imediações e 

acessos de auto-estrada; 

MOTEL porque cada exposição representará um quarto (room) um espaço 

de intimidade onde tudo pode acontecer; 

MOTEL porque acolhe ideias, indivíduos, expertise, criatividade, tecnologia; 

 

 
177. Motel WIGWAM 

 
 

MOTEL porque local de passagem socialmente transversal; 

MOTEL porque lugar dinâmico, interactivo, multifacetado. 

Em termos estruturais MOTEL apoiar-se-á: 
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> Curation Board, constituído por três a cinco especialistas, cuja função será definir 

conceitos e enquadramentos conceptuais para conteúdos expositivos, validar 

propostas e construir cada uma das redes que dará luz a uma nova exposição. É 

igualmente da sua responsabilidade a definição, gestão e ajuste das politicas e 

práticas museográficas do museu. A sua rotatividade é previsível, devendo no entanto 

manter o número mínimo de dois elementos ligados a esta investigação, no sentido 

de garantir os objectivos a que se propõe. 

 

 
178. Motel norte-americano WIGWAM 

 
 

> Kuration Board, constituído por 3 a 5 experts, cuja função deverá ser a gestão 

de tecnologia e a mediação com as referidas redes de exposição no sentido de 

garantir a sua exequibilidade e garantir acesso Dinâmico e interactivo aos visitantes 

com base na inovação e criatividade informáticas. 

> Publication Board, integrando cerca de 3 especialistas com competência para 

edição de conteúdos em diferentes suportes de media e gestão de recursos. 
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> PPRR Board, integrando cerca 3 pax, uma das quais da área tecnológica, cuja 

actividade deverá consistir no estabelecimento de relações institucionais com 

instituições museais físicas para estabelecimento de links e protocolos de 

cooperação, bem como entidades públicas e privadas ligadas à tecnologia e 

inovação. Será ainda da sua competência a estratégia de promoção e divulgação de 

MOTEL no webspace. 

 

 

179. The Ranch Motel, Rice Hill, Oregon 
 
 

> Marketing & Financial Board, cuja actividade será centrada em torno do 

desenho estratégico de marketing, no sentido de encontrar os recursos financeiros 

que permitam a sustentabilidade de MOTEL, bem a optimização da sua gestão. 

 

 

 



 

 291 

 

180. Estrutura de funcionamento de MOTEL 

 

 

 

 

interface | layout  

Interface e design gráfico deverão ser objecto de futura reflexão por parte de 

especialistas, no sentido de encontrar plataformas rápidas, eficazes, visualmente 

apelativas. 

É intenção de MOTEL desenvolver novas aplicações para equipamentos móveis 

(smartphones e tablets) bem como implementar um blogspot. 
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simulação de conteúdo expositivo online 
mood board para ambiente expositivo imersivo 

A entrada no ambiente expositivo começa com plano negro com lettering intermitente 

em zoom-out. De seguida surge imagem vídeo, captada por satellite, do planeta com 

chamadas de atenção através de pontos de luz, localização dos conteúdos. 

 

 

 

181. Zoom-out inicial da exposição online Yes, Sir 
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182. Zoom-out inicial da exposição online Yes, Sir 
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183. Zoom-out inicial da exposição online Yes, Sir 
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184. Simulação de conteúdo para Yes, Sir 

 
 
 

 

show & tell – conceptual framework 

Conteúdo lúdico, didáctico | pedagógico e interdisciplinar, cruzando contextos 

históricos e sociopolíticos, reflectindo de forma informal, um retrato das diferentes 

sociedades e culturas por via do vestuário masculino.  

É nossa pretensão proporcionar uma interactiva experiência e facultar uma viagem 

através dos principais acontecimentos políticos e culturais que marcam grandes 

momentos de viragem local e global. Informação sintetizada deverá ser 

disponibilizada ao visitante, permitindo o acesso a informação mais completa.  

> Exemplo: 

 

1982:  12: 31   15:30:15:  SEVILLA SPAIN 
TORERO (bullfighter) 

A torero (Spanish: [to’rero]) or toureiro (Portuguese:[to’reiru]) is a bullfighter and the 

main performer of bullfighting, practiced in Spain, Portugal, Mexico, Colombia, France 

and other countries with Spanish 

Cultural influence. The main torrido in a corrida (Fight) is also known as matador 

(meaning killer) related to an ancient tradition, in which the bull was killed during a ritual 

crossing dance choreography and fight. 

Toreros costume, known as traje de luces (suit of light) is flamboyant and richly hand-

embroidered and its structure provides great ease at movement.  Read More >  
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Step 2 

 

185. School of Bullfighting, Arles, 1990s 
 

 
Step 3 

Montera: Used as a hat for the swords and flaggers. It came into use in the nineteenth century, until then used a net 

and cocked hat. The packaging is a curly fabric which some say is similar to the texture of hair braiding. Like other 

components of the suit has evolved and taken different forms in a common pattern. 

Beaver : The picador's hat. In the center and the wing takes the cockade, a kind of bow that adorns. 

Jacket: It's a short jacket that reaches to the waist, very rigid. The bottom of the sleeve is open to the armpit, in order 

to provide greater mobility for bullfighters. The pads are overlapped and hang them males. They are embroidered with 

gold tassels and the color of the suit. At the front worn as ornaments, embroidery, braid that can be of different designs 

and tassels and sequins. The jacket is silk and is embroidered in silver or gold, is also made of jet. 

The picks of frogs but not usually carry embroidery throughout the jacket. 

Vest. It is usually the same color as the costume and the jacket, although there who it varies. Take embroidery and 

embellishments lighter than the jacket. 

Shirt: It is white and is usually adorned the chest along with boleros or frills. 

 

    Read More > 

The traje de luces is composed by: 
> a bolero, which is a very short golden hand-
embroidered jacket  
> one pair of tight, embroidered high waisted 
trousers 
> vest, embroidered as well 
> cap, fully decorated 
> white shirt & tie 
> cotton white or colored knee length socks  
> black pumps 
> black hat (montera) 

Read More > 
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Para reforçar a interacção com o visitante serão criados conteúdos extra para levar à 

mais profunda imersão através do jogo e do “faz de conta”. 

 
apresentação das peças / outfits 

À medida que são accionados os pontos de luz (intermitente) posicionados em vários 

pontos do globo é estabelecida a ponte com os mais importantes acontecimentos e 

viragens da estrutura social ocorridos durante este período. É simultaneamente 

accionado relógio digital, com informação de espaço temporal e físico. 

As silhuetas dos suportes físicos (manequins) são accionadas em cada um dos 

espaços e representam arquétipos físicos das diferentes regiões do globo, ilustrados 

por um artista plástico,  erguendo-se em função de um clique (stand-up) . 

Em termos do registo gráfico de ilustração a inspiração aponta para o genial ilustrador 

e realizador de cinema de animação francês Sylvain Chomet, autor de L’Illusionniste 

(2010). 

 

 

 
186. Ilustrações de Sylvain Chomet, L’Illusionniste, Pixar, 2010  
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Em termos de cruzamento de acontecimentos | movimentos sociais e sua cronologia 

pretende-se aludir, de forma educativa, apresentando-se alguns contextos,  a título 

meramente exemplificativo. 

AMÉRICA DO NORTE 

1900s   Índios americanos 

1920s Grande Depressão 

1960s Revolução cubana, Hippies 

1970s Comunidade judia 

1980s Wall Street 

1990s Baseball / Hockey 

 

 

187. Judge Monk’s Group, Montreal, QC, 1867 

 

188. Equipa de Hockey McGill, Montreal, QC, 1904  
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189. Judeus Ortodoxos 
 

 

190. Hippie in front of his van, Goa, 1980s  
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191. Chefes Índios norte-americanos  

 

 

192. Yutes, EUA, 1880  
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EUROPA 
1900s Edwardian dandies 

1920s Jazz years 

1960’s Swinging sixties 

1960’s James Bond e Guerra fria 

1980’s Pearlies + City 

2000s Homens objecto e metrossexuais 

 

 

 

193. P.J. Francis and friend, 1895  
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194. Swinging London. Fatos de Hardy Amies, 1964  
 

 

195. Two men in bowler hats, UK  



 

 308 

 

196. Pescador, Nazaré 

 

 

197. Pearlie Kings, Londres, 2009 
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AFRICA 
1900s Esclavagismo 

1920s Colonização 

1950’s Legião Estrangeira 

1970’s Independência colónias 

portuguesas 

1980’s Guerras tribais 

2000s Pirataria sudanesa 

 

 

198. Akan of Ghana  
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199. Rei do Uganda com os seus ministros, 1879  
 

 

200. Piratas congoleses, 1860  
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201. Homem Nuba  

 

 
202. Two men carrying umbrellas, Mali  
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203. Chefes tribais do planalto central, Angola, 1860  
 
 

 
204. Sultão do Sudão do Norte com os seus cortesãos, 1880 
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205. Jovens, Mali, anos 1970 e 1990  
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ASIA 
1900s Feudalismo imperial 

1920s Guerras do Ópio 

1950s Independência Índia 

1970s Guerra Médio Oriente 

1980s Globalização 

2000s Beijing séc. 21 

 
 

 

 
206. Mestiço chinês, Filipinas, início séc. 20  
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207. Maharajah imperial de Delhi, casaco de investidura e traje de cerimónia  
 
 
 

 
208. Sultão de Surakarta  
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209. Cavalheiros coreanos, 1870  

 
 

 
210. Soldado chinês, 1900 
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211. Esq.ª: Homens sírios, 1865; Dir.ª: Sacerdote indiano   

 

 
212. Esq.ª: Homem de Samoa Ocidental; Dir.ª: Samurai japonês, início séc. 20 
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OCEANIA 
1950s Segunda guerra mundial 

1990’s Arte aborígene 

 
 

 
213. Esq.ª: Maori, 1890; Dir.ª: Rapaz da Nova Guiné, 1990s  

 

 
214. Polícia, Nova Zelândia, 1905 
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Extras: 
play & learn 

Este projecto expositivo prevê ainda outras plataformas de interacção: 

 

> I wish I was Uma aplicação que permite ao visitante jogar ao “faz de conta” com 

alguns itens de vestuário e acessórios do guarda roupa masculino, e através do 

upload de um seu retrato simular situações e contextos experienciar personagens e 

viajar num simulacro de cápsula do tempo. 

 

> Closet Um território interactivo de carácter enciclopédico, que permite conhecer 

tipologias de vestuário através de database e links a conteúdos vídeo, acedendo o 

visitante a informação de maior ou menor complexidade e especificidade, 

estimulando a sua curiosidade para entender desde diferentes formas de nó de 

gravata, até ao processo de montagem de um turbante Sikh, por exemplo. 

Exemplo:  

 

 
215. Carl Miksch, Jefferson Medical Faculty, 1923 
 
 
 

 

conclusão 
O encerramento do capítulo quarto fornece um conjunto de dados para o 

desenvolvimento das Conclusões e Reflexões finais em capítulo seguinte. 

apron 
 
A garment, usually of cloth, 
plastic or leather, usu. tied 
around the waist and used to 
protect clothing or adorn a 
costume 

Read more > 
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 323 

[ CONCLUSÕES E REFLEXÕES FINAIS}  

 

Na conclusão deste processo de investigação | experimentação, cuja síntese nos viria 

a permitir traçar a matriz de um objecto museográfico, importa finalmente proceder a 

uma reflexão pragmática, profunda e objectiva com foco na análise critica dos 

resultados obtidos.  

Consideramos igualmente concernente clarificar que o referido objecto – que 

designamos como MOTEL no anterior capítulo – pretendeu desenhar-se apenas  

enquanto modelo conceptual aberto ao know-how e criatividade de uma rede de 

colaboradores globais, razão pela qual não foram definidas as especificidades 

tecnológicas de interface | Web design nem desenvolvido projecto de design gráfico | 

Layout, bem como o storyboard do conteúdo expositivo incluído no final do anterior 

capítulo cumpre em exclusivo a função de exemplificar uma exposição hipotética, 

uma vez que a implementação de uma rede de trabalho imaterial iria seguramente 

encontrar soluções de maior dinâmica na interactividade, fruto dos contributos 

criativos e expertise tecnológica dos colaboradores dela integrantes.  

Muito embora a implementação do design metodológico proposto pela investigação 

tenha vindo a revelar um nível de complexidade superior ao expectado – mormente 

em termos operativos – instando  aferições que consideramos fulcrais e 

determinantes face à sua progressão e que nos levariam consequentemente a  

proceder à revisão do seu desenho consideramos ter atingido os objectivos 

pretendidos  na  plenitude. 

Parece-nos oportuno reportar à proposta de investigação oportunamente aprovada 

pelos distintos jurados da Comissão Científica do Curso de Doutoramento em Design 

da FA|UTL na qual estavam claramente vincados os objectivos que a viriam a nortear 

e a que tivemos oportunidade de voltar a referir no capítulo primeiro, designadamente 

o seu enfoque no Campo da Cultura Visual Contemporânea e mais especificamente 

nos Territórios de Museologia e Investigação do Consumo (Moda e Design), 
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perspectivando o desenvolvimento de um processo experimental de investigação 

para ensaio de estratégias museográficas exploratórias do cruzamento interdisciplinar 

entre as diferentes áreas de intervenção da actividade cultural da produção de 

conteúdos expositivos, por forma a diluir fronteiras na expectativa de poder encontrar 

formatos inovadores de design (comissarial e expositivo). 

Se efectivamente o objecto projectual de síntese difere na forma daquele inicialmente 

previsto, feliz consequência da emergência de contornar obstáculos encontrados (a 

cujos motivos aludimos no anterior capítulo) consideramos que ao invés de bloquear 

a investigação tal contexto viria a determinar a impressão de uma matriz mais 

experimental resultante dos contornos do território museal, claramente mais 

estimulante porque detentor de maior potencial em termos de intervenção cultural na 

sociedade global. 

Segundo a perspectiva dos investigadores parece evidente o facto de não só terem 

sido atingidos os objectivos pretendidos como também ultrapassados, uma vez 

abordada maior abrangência de estudos teóricos de grande actualidade bem como 

procedido ao levantamento, análise e sistematização de dados e conceitos cujo 

contributo se nos afigura potenciador de reflexão e futura investigação.   

Não podemos deixar de referir, por um lado a escassez de literatura relativa a 

algumas das temáticas abordadas bem como a inexistência de obras bibliográficas 

centradas nas práticas de comissariado em design e moda, e por outro a curta 

durabilidade na actualidade da informação concernente às áreas tecnológicas, 

ultrapassada pela velocidade  da sua evolução inovadora . Procuramos, no entanto, 

fazer recurso ao apoio de teses de investigação académica, em permanente 

actualização. 

Finalmente consideramos importante alertar para a probabilidade de alguns dos 

dados investigados terem perdido actualidade, face à velocidade da mudança no 

universo Web.   
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|| pertinência no campo da investigação | validade social | 
relevância cultural do objecto museográfico | contributo 
para investigação futura 

No nosso entender o complexo e interdisciplinar processo da investigação que agora 

se encerra viria progressivamente a reforçar a sua pertinência, dado que dela resulta 

um modelo de maior risco porque nunca ensaiado, contextualizado na realidade 

cultural emergente da sociedade urbana da contemporaneidade, e assim projectado 

no futuro com base nos dados do passado e presente.   

Se é um facto mais que consumado que a internet e a evolução tecnológica  

integrarem o quotidiano do séc. 21, pareceu-nos óbvio atentar neste território e 

analisar com detalhe o seu potencial como veículo de comunicação, partilha de 

informação ou conhecimento, e consequentemente educação. O uso quotidiano e 

uma crescente dependência generalizada dos recursos da internet, a consciência do 

seu enorme papel disseminador e a constatação da debilidade ou mesmo 

inexistência de estratégias museográficas dirigidas a este território em concreto, 

apontaram para a necessidade de reflexão em torno do útil potencial que o webspace 

pode oferecer ao museu na difusão de cultura e informação, o que parece finalmente 

começar a ser esboçado por grandes instituições museológicas, pese embora sem 

abranger disciplinas do design.  

Consideramos ter sido perdida uma oportunidade para investigar uma colecção de 

Objectos reais – que inclui espécimes de grande qualidade – que nos viria a criar 

estímulo na imersão num território de maior emergência e interdisciplinaridade. 

 

A revisão do objecto projectual veio a traduzir-se também num acréscimo de mais-

valia já que permitiu uma maior solidificação em termos conceptuais, proporcionando 

o traçado de um objecto museográfico mais completo e abrangente porque excede a 

mera experimentação de conteúdos transformando-se num museu ajustado à nova 

realidade, necessidades e valores, para além de se afastar do território físico da 

comunidade local projectando-se na sociedade global. 

Pertinente ainda porque o modelo encontrado se formatou segundo uma perspectiva 
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de partilha de conhecimento e criatividade em rede que parece constituir uma nova 

lógica da prática cultural da sociedade da imagem na era digital.  

E finalmente pertinente porque consciente da eficácia pedagógica e interactividade da 

internet na comunicação da mensagem e disseminação da cultura potenciadora de 

contributo em termos de aprendizagem informal. 

 

 

|| autenticidade: identidade, inovação, relação com outros 
modelos 

No nosso entendimento o resultado da Investigação é um objecto único e original, 

tendo acrescido o potencial contributo para o desenvolvimento do conhecimento 

académico e científico, projectado segundo a lógica da actual economia de 

experienciação criativa . 

Potencia ainda um inovador estabelecimento de pontes entre conhecimento | avanço 

tecnológico, a curadoria enquanto prática criativa aberta e multidisciplinar, os 

fenómenos do consumo explorando o carácter camaleónico da moda – expressão  

central de identidade individual e social – em suma a dinâmica entre herança cultural 

e inovação. 

O formato museográfico resultante da investigação entende-se eficaz como meio 

para garantir a pretensão de interagir socialmente tendo em vista exploração do 

importante papel do vestuário e da moda nos comportamentos individuais e sociais, 

aliando criatividade e tecnologia para definir formatos contextuais e de conteúdo que 

descodifiquem o entendimento da sociedade contemporânea, projectando narrativas 

dramáticas, roteiros virtuais, percursos e representações que clarifiquem e facilitem a 

leitura, interpretação e compreensão dos seus Códigos, Signos, Significados e 

Linguagens e assim cumprir a função educativa inerente e atribuída ao Museu. 

Relativamente aos modelos existentes e que tivemos ocasião de abordar 

anteriormente, importa referir que constituíram importante elemento para o pré-design 

do modelo obtido.  
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|| O futuro da investigação: viabilidade de implementação 
real  

Se durante o progresso da investigação nos confrontamos com a evidência das 

novas interrogações e inquietações traduzidas pela nova geração de investigadores 

especializados nos estudos teóricos sociais e culturais no que concerne ao futuro do 

museu no contexto da sociedade digital, fomos igualmente confrontados com uma 

imensidão de redes de partilha (com incidência particular nas práticas de curadoria) 

consideramos de relativa viabilidade de implementar as redes de trabalho imaterial 

que tratamos no anterior capítulo, estabelecidos que foram alguns contactos 

prospectivos, geradores de estímulo pela abertura e generosidade.  

Obviamente tal concretização viria (virá?) a exigir necessariamente um desenho 

estratégico para o incisivo contacto e follow-up dos colaboradores iniciais, estes 

necessariamente profissionais reconhecidos ou autores de projectos criativos com 

alguma visibilidade, devendo a rede alargar-se em função de uma estratégia de 

comunicação eficaz na disseminação global da entidade museal.  

Desenhamos, no entanto, um esquema básico de guião para a construção dos 

conteúdos expositivos. 
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Ensaio de modelos conceptuais de comissariado 

 

Desenho e exploração do modelo 

 

Cruzamento de territórios e contextos 

 

Encontro de frameworks conceptuais 

 
 
 

 

Investigação de contextos e conteúdos 

 

Experimentação | Contextualização 

! 

Desenvolvimento de narrativa dramática 

 

Local / Arquitectura virtual/ Ambiente espacial 

Imersão | Movimento | percursos | links 

 

Afinação projectual / definição de objectos 
de conteúdo / contextualização 

 

Interacção multi-disciplinar 

 
Refinamentos / Media / Projecto de design / Maquetização 

 
Comunicação / Edição / Serviços Educativos 

 
Online 

 
Tabela 24 Design do Processo de Experimentação para projectos expositivos online 
 
 

Em termos da viabilidade | exequibilidade de uma eventual implementação de 

MOTEL, acreditamos que a recente criação do Google Art Project constitui um 

importante e notório contributo enquanto cartão de visita para encontro de parceiros, 

sob forma de sponsorship ou mecenato, constituindo alvo prioritário de incidência os 

grandes operadores de comunicação, grupos editoriais, etc., aos quais se deverá 

Definição de perspectivas de abordagem 

Pertinência social 
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apresentar um projecto de viabilidade económica, estudo de projecção para impacte 

de visibilidade, estratégia de marketing e comunicação, bem como demo da 

webpage. 

Tendo em linha de conta o crescente e florescente sucesso financeiro do sector de 

negócios por via electrónica acreditamos seja passível a concretização do projecto 

desde que assente num estudo financeiro desenhado por especialistas da economia 

cibernética.  
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tradução livre de citações 
 
 
001 
1 “Experimentar é criar fenómenos.”  
2 “A produção de inovação sistemática.” 
3 “A Experimentação pode ser entendida como processo de transformação – para as pessoas e 

matérias envolvidas (o experimentador pode transformar-se em expert através do experienciamento, 
por exemplo).” 

 

002 
1 “[…] revolucionaram os museus, transformando aquilo que tinham sido monumentos das elites em 

locais pulares e de intercâmbio cultural e social, tecidos no centro da cidade.” 
2 

“Reabrirá com firmeza, estabelecido como centro espiritual, um local sagrado para o que se tornou 
literalmente numa nova religião, o novo unitarismo para intelectuais e figuras da alta sociedade: A 
Cultura, e particularmente a Arte, tendo Picasso como grande santo em vida e Matisse e Cézanne na 
quadratura.” 

3 “À semelhança de um Império em contínua expansão de fronteiras, acaba por perder de vista o seu 
centro e o centro acaba por deixar de conhecer os seus limites, assim também o museu, estendendo 
as suas colecções para incluir as mais excêntricas áreas da criatividade humana, acabando por se 
esquecer e quiçá trair mesmo aquilo para o qual foi criado.” 

4  “O expressionismo mudou-se para os subúrbios.” 
5 “Por outras palavras, foi o momento em que a vanguarda encontrou o público em geral ao mesmo 

nível e de uma forma que nunca antes tinha acontecido.” 
6 “O conteúdo pedagógico refere-se àquilo que é dito ou o objectivo de ensinar; nos museus isso 

significa os testemunhos obtidos através das suas colecções, o objectivo de exposições 
permanentes ou temporárias. O estilo pedagógico significa a forma como se diz alguma coisa, ou 
método de ensino; nos museus significa o tipo de comunicação nas exposições, o que inclui a forma 
como os objectos são usados e colocados, o tipo de escrita dos textos, a provisão de várias formas 
de envolvimento sensorial nas exposições (incluindo a visão, tacto e audição), o uso da luz e da cor, 
a utilização do espaço, etc.. Evidentemente que existe uma relação entre conteúdo e estilo, já que o 
meio ou estilo da comunicação, de ‘per se’ comunica ideias sobre respostas esperadas ou sobre 
comportamentos politicamente correctos. Este ‘programa de estudos’ escamoteado incorpora 
atitudes, percepções e valores que, apesar de não explícitos, parecem ser reconhecidos pelos 
visitantes.” 

7 “Os museus deixaram de ser lugares de preservação de obras que já perderam  o seu estatuto social, 
religioso e público, passando a ser pontos de encontro nos quais os artistas encontram o seu público 
e o público se torna criativo.” 

8 “Os museus satisfazem… um profundo desejo natural… tão profundo e natural quanto o sexo ou o 
sono.” 

9 “Os parques temáticos propõem uma nova visão para educação e exposição, que não se baseia numa 
perspectiva literal ou histórica mas em arquétipos e na história dos consensos da comunidade. Falam 
uma nova linguagem: multi-sensorial, lúdica, tridimensional e simbólica.” 

10 “Ao contrário dos seus ecléticos predecessores históricos, as novas versões dos ‘Gabinetes de 
Curiosidades’ tendem a limitar a natureza das exposições; este enfoque aliado ao ambiente de 
contemplação no qual são mostradas as colecções aproxima-os muitas vezes de se tornarem  
‘Espaços Sagrados’.” 

11 “Qualquer um que considere isto profundamente descobrirá que as pessoas falam sobre a cultura de 
três formas distintas. A primeira de todas num sentido restritivo. A cultura visual refere-se então à 
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forma como um grupo específico trata as imagens : como são produzidas e usadas e como isso é 
consistente com outras características daquele grupo. Fala-se sobre a cultura visual Católica 
Apostólica Romana, da cultura visual dos adolescentes japoneses ou a cultura visual da imprensa 
americana. Em segundo lugar fala-se de cultura visual para a distinguir da cultura verbal.” 

12 “Porque vivemos numa cultura em que os avanços tecnológicos instigam a produção e disseminação 
destas imagens a um nível até agora inimaginável, é necessário centrar na forma como funcionam e o 
que fazem, em vez de as passar rapidamente para as ideias que representam e/ou a realidade que 
pretendem expor. Quando o fazem temos necessariamente que nos interrogar acerca... das 
meditações tecnológicas e extensões da experiência visual.” 

13 “Hoje cultura significa não apenas obras de arte (elitista ou popular) mas e acima de tudo a dinâmica 
na mudança social: trabalhar, comer, dormir.” 

14 “Certas formas de arte, como os clássicos musicais ou as velhas pinturas tornaram-se 100% 
vendáveis; todos concordam que é arte. Outras formas de expressão criativa – como o cinema, a 
fotografia ou o jazz – não eram formalmente consideradas como arte, mas incessantemente nos 
últimos 30 anos passaram a ser aceites como obra artística, só assim temos um departamento de 
fotografia no Museu de Arte Moderna. O jazz é reconhecido como a grande expressão de arte 
americana, etc. – eu diria que a moda engloba uma dessas categorias que está em processo de ser 
reavaliada como arte, mas o processo é ainda muito contestado.” 

15 “Os museus, centros para conservação, de estudo e reflexão na herança e cultura, não podem 
continuar a afastar-se dos problemas do nosso tempo. A herança museológica é simultaneamente 
um actor e um instrumento de diálogo entre nações, de uma mesma visão internacional virada para o 
desenvolvimento cultural. O último pode variar consideravelmente em natureza e em forma, 
dependendo do contexto histórico e cultural.”  

16 “[…] os museus estão profundamente envolvidos em desenvolver conhecimento desta forma e 
através de objectos, pessoas, narrativas e histórias a que dão visibilidade ou escondem.” 

17 “A cultura visual está conectada com  acontecimentos visuais em que a informação, significado ou 
prazer são procurados pelo consumidor em interface com a tecnologia visual. Por tecnologia visual 
entendo qualquer forma de aparelho desenhado para ser visto ou para aumentar a visão natural, 
desde as pinturas a óleo à televisão e à Internet.” 

18 “Apesar de ‘Cultura’ como ideia remontar aos finais da Idade Média.” 
19 “A ‘Cultura Visual’ pode ser vista como encontro entre sociologia e arte, ou a aplicação de teorias a 

partir de estudos sociais e culturais em relação a artefactos e práticas convencionalmente incluídos 
nos campos da História da Arte, tais como a pintura, escultura e arquitectura. No entanto, a Cultura 
Visual também estende o seu foco para incluir outros meios visuais como a publicidade, as 
fotografias de família, televisão e cinema, convencionalmente abrangidos por estudos de media. O 
conceito de “cultura visual” permite examinar estas práticas significativas, representações e 
mediatizações vocacionadas para ver e olhar, facultando uma análise que não é  a priori estabelecida 
pelos valores da cultura elitista. A “Cultura Visual” enquanto conceito e metodologia recusa-se a 
aceitar distinções entre a cultura elitista e a de massas. Isto é extremamente útil na problematização 
da pedagogia cultural e do conhecimento.”  

20 “A cultura é a produção e reprodução do sentido, significado e consciência.”  
21 “Em anos recentes, a ‘mudança cultural’ nas ciências humanas, e especialmente nos estudos 

culturais, sociológicos e de aprendizagem teórica, enfatizou a importância de produzir significado no 
entendimento da cultura. A cultura não é um conjunto de coisas mas é feita de processos, conjuntos 
de práticas. A cultura está associada com a alteração de significados.”  

22 “A ideia de que os objectos não são neutros, mas sim complexos e sujeitos a mudanças de 
significado, deverá obrigar os museus a ajustar as suas actividades.” 

23 “Os enquadramentos não estabelecem apenas fronteiras; fornecem um contexto  narrativo ideológico 
que dá colorido ao nosso entendimento daquilo que ele inclui. De facto, em vez de isolar uma obra 
do resto do mundo, o enquadramento junta ambos.” 

24 “A exposição é, também, um lugar mais para a geração do que para a reprodução do conhecimento 
e experiência.” 

25 “A interpretação da herança é um processo de comunicação, desenhado para revelar significados e 
relações da nossa herança cultural e natural, através do envolvimento com objectos, artefactos, 
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paisagens e lugares.” 
26 “1. Qualquer interpretação que de alguma forma não relacione o que está a ser mostrado ou descrito 

alguma coisa da personalidade ou experiência do visitante  será em vão. 

2. A informação, como tal, não é interpretação. Interpretação é a revelação baseada na informação. 
São coisas completamente diferentes. Porém todas as interpretações incluem informação. 

3. A interpretação é uma arte que combina várias artes, quer os materiais apresentados sejam 
científicos, históricos ou arquitectónicos. Qualquer forma de arte pode, de certa maneira, ser 
ensinada. 

4. A principal missão da interpretação não é a instrução, mas provocação. 

5. A interpretação deve ter como missão apresentar um todo e não partes, e tem que direccionar-se 
a todos os humanos em vez de uma fase qualquer. 

6. A interpretação dirigida a crianças (digamos que até aos 12 anos de idade) não deve ser a diluição 
de uma apresentação para adultos, mas deverá seguir uma perspectiva fundamentalmente diferente. 
Para estar no seu melhor vai exigir um programa próprio.” 

27 “A interpretação é um processo de comunicação que forja conexões intelectuais entre o interesse da 
audiência e os significados inerentes da pesquisa.” 

28 “O museu tem a obrigação de reflectir todos os sectores da sociedade e a body-art faz parte da 
cultura urbana.” 

29 “Nos finais do século XX, os museus tornaram-se multi-facetados, versáteis e organizações 
multidimensionais. A época dos recursos user-friendly está em alta; Estamos na Era da Informação, 
os museus têm que se adaptar a este mundo direccionado para o consumidor para competir com 
outros, as chamadas actividades lúdicas. Se alguém concordar que lazer é a forma correcta de 
classificar para os primeiros “templos de aprendizagem” é uma questão de opinião. 
Independentemente do ponto de vista de cada um, os museus existem como opção ao quotidiano 
da maioria da população. Como uma opção os museus devem provar a si mesmos ser dignos da 
atenção e tempo do visitante.” 

30 “Individualmente eles são caracterizados por uma colecção de impressionantes componentes visuais, 
estratégias representacionais, e formas de enunciado. Com plena consciência da função da 
linguagem, eles alcançam uma forma de novidade baseada na linguagem que usam, a forma como 
os seus discursos estão enquadrados e reproduzidos, e a abordagem que imprimem na 
representação das experiências que oferecem.”  

31 
“Eu argumento que a linguagem providencia um mecanismo de retorno que incorpora o museu como 
um espaço público com as politicas, e outros aspectos do dia-a-dia à sua volta. Como um 
componente-chave de contribuição à acumulação de capital cultural, a linguagem também contribui 
para a produção do mais que desejado efeito de novidade.” 

32 “É claro que a Cultura Visual está relacionada com a maior quantidade de imagens. A crescente 
aplicação de ferramentas electrónicas para a produção de imagens assim como a aumento da 
reprodução digital, processamento e distribuição ou publicação de imagens é também um factor de 
grande importância.” 

33 “Uma geração de profissionais dos museus fez uma tentativa para reinventar os museus, trazendo-os 
para o século 21 como lugares que podem competir com outros eventos de diversão, um lugar mais 
identificado com provisão de oportunidades de celebração do que contemplação. O impulso dos 
museus de hoje em dia é a obtenção do estatuto de atracão, para ser um ‘destino’ e seduzir uma 
vasta audiência […] Para conseguir isso a direcção das exposições e programas educativos e 
inevitavelmente  afasta-se das ideias universais e vai e encontro à família e lugares comuns. Na 
batalha entre cultura maior e menor, a menor parece levar vantagem. Os exemplos  são abundantes, 
desde a exposição de motociclos que percorreram os três museus Guggenheim entre os anos 2000 
e 2002 até à exposição dos vestidos de Jackie O, no The Metropolitan Museum of Art, em 2001.” 

34 “Curating Now desenvolveu um nível de dialogo critico que vai desafiar outras disciplinas a criar 
oportunidades similares para discursos artísticos que se estendem simultaneamente à região de 
Filadélfia e para além dela.” 

35 “Também é verdade que a nova geração de curadores, críticos e artistas está em alta, e tem 
proposto múltiplos desafios à forma como os museus funcionam. Se olharmos seriamente para a 
oposição que fizemos no passado, então também temos que levar seriamente em consideração 
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essas novas criticas. Com efeito, elas partem de pessoas que são agora aquilo que nós éramos há 
dez ou vinte anos.”  

36 “É impossível de considerar agora o status do comissariado sem ter em consideração uma vasta e 
profunda reorganização do público, das esferas privadas e simbólicas da cultura, trazidas pela 
chamada nova ordem global […] Menos evidente, porventura, é a extensão para a qual o campo 
cultural e artístico no qual os curadores operam foi alterado e depois absorvido pela dinâmica da 
nova ordem económica – um fenómeno que geralmente falha  questões artísticas […] Eu acredito 
que , efectivamente, as práticas comissariais englobam a criatividade e uma ‘dimensão imaginativa’ 
que é de certa forma paralela à do  artista e ainda mais próxima à do critico […] Há museus que 
precisam de responder às suas comunidades, tentando ir de encontro a esta ideia global e em vez 
de tentar estruturar os seus programas em torno do MoMa, por exemplo, ou de outras instituições, 
realmente responder à sua comunidade.”  

37 “A história das exposições clássicas enfatiza ordem e estabilidade, em contraste vemos agora 
flutuações e instabilidade: o imprevisível. Combinando incerteza e o imprevisível com a organização 
parece ser um aspecto importante […] em vez de certeza a exposição expressa possibilidades de 
conexão. A questão dos conteúdos expositivos em evolução. Exposições com uma vida contínua. E 
exposição como complexo e dinâmico sistema de aprendizagem com laços reactivos, basicamente 
para recusar o entreaberto, paralisando a homogeneidade das linhas mestras da exposição. 
Questionando a ideia do curador como ‘master planner’.”  

38 “Henry Kaufman – ele é uma pessoa engraçada para eu citar – mas o economistas Henry Kaufman 
escreveu algo que de facto moldou a nossa forma de pensar: ‘Entender a diversidade cultural é 
talvez o maior dos desafios da nossa inter-dependência global. Como as  fronteiras económicas se 
desintegraram e as fronteiras politicas mudaram, o que se mantém é cultura’.” 

39 “É barato. É rápido. Oferece grande shopping, comida tentadora e um sítio para passear. E os 
visitantes podem desfrutar de arte.” 

40 “A cultura do mundo moderno está estruturada em volta de duas instituições principais, a Biblioteca e 
o Museu. Desde os anos 1980, num mundo técnico-científico emergente, estas duas instituições 
começaram a convergir em direcção a uma nova estrutura e uma nova instituição. De acordo com a 
minha análise, o ‘Museu Virtual’ é um conceito desta nova instituição […] mais ampla e 
profundamente a Internet é duplamente a Biblioteca e o Museu.” 

41 “A proliferação de museus e outras ofertas culturais como o cinema , o teatro, os eventos 
desportivos, os concertos musicais e todos os tipos de espectáculo obrigaram os museus a utilizar 
novas ferramentas de marketing que até agora estavam completamente ausentes deste ambiente, 
para atrair um grande número de visitantes...” 

42 “O Museu Virtual não é um museu real transposto para a internet […] 
O museu virtual não é um arquivo ou base de dados ou um complemento electrónico do museu real 
[…] 
O Museu Virtual, finalmente não é o que falta do museu real […] 
A herança cultural é inerentemente muito rica em associações semânticas quer em documentos da 
disciplina e ainda naqueles relacionados em diferentes disciplinas como a história, economia, religião, 
etnologia. O Museu Virtual deve sustentar uma abordagem inter-disciplinar através da implementação 
de complexas associações semânticas que vão permitir ao utilizador entender a cultura que está por 
trás dos objectos e contextualizá-los.” 

43 “Web para todos. Tornar os benefícios sociais da internet acessíveis a todos, independentemente o 
seu hardware, software, infra-estrutura de rede, língua falada, cultura, localização geográfica, 
habilidade física ou  mental. 

 Web sobre tudo. Permitir o acesso a qualquer tipo de equipamento, tão simples, fácil e conveniente 
como o acesso a partir do desktop. 

 Base de conhecimento. Desenvolver uma rede que retenha a informação para ser processada por 
homens e máquinas. 

 Credibilidade e Confiança. Uma rede onde responsabilidade, segurança, confiança e 
confidencialidade são de todo possíveis, e as pessoas participam de acordo com os seus requisitos 
individuais de privacidade e preferências.” 

44  “No final de 2009, o National Endowment for the Arts publicou um relatório profundo sobre o estado 
das audiências de arte nos EUA. Os autores não se pouparam em palavras; no prefácio escreveram: 
‘Os resultados do inquérito a 2008 são, de uma forma geral, desapontantes.’ Durante os últimos 
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vinte anos as audiências dos museus, galerias e instituições de artes performativas sofreram uma 
redução, e o público que se manteve é mais velho e mais culto do que a população em geral. As 
instituições culturais argumentam que os seus programas oferecem uma cultura única e de valor 
cívico, mas cada vez mais as pessoas se voltaram para outras formas de entretenimento, 
aprendizagem e diálogo. Eles partilham a arte, música e histórias entre eles através da internet. Eles 
participam na politica e voluntariado em números recorde. Eles lêem ainda mais. Mas não assistem a 
exposições de museus e espectáculos como era hábito. Como é que as instituições culturais podem 
voltar a captar a atenção do público e demonstrar o seu valor e relevância na vida contemporânea? 
Eu acredito que eles podem consegui-lo através de convites a pessoas que activamente se envolvem 
como participantes culturais e não como consumidores passivos. Á medida que mais pessoas se 
divertem e se habituam à aprendizagem participativa e experiências de entretenimento, querem fazer 
mais do que apenas ‘assistir’ a eventos culturais e institucionais. As redes sociais foram 
acompanhadas por um estonteante conjunto de ferramentas e padrões de design que tornam a 
participação mais acessível do que nunca. Os visitantes estão expectantes em aceder a um vasto 
espectro de fontes de informação e perspectiva cultural. Eles esperam habilidade para lhes 
responder e serem seriamente considerados. Eles esperam capacidade para discutir, partilhar e 
misturar aquilo que consomem. Quando as pessoas podem participar activamente com instituições 
culturais, eles locais transformam-se o centro para a cultura e para a vida da comunidade.” 

45 “Imagine um lugar onde os visitantes e os membros do staff partilhem os seus interesses pessoais e 
aptidões entre si . Um lugar onde a acção de cada um está interligada por redes com a de outros 
formando conteúdos cumulativos e de mudança para expor, partilhar e misturar. Um lugar onde as 
pessoas discutam os objectos expostos com amigos e estranhos, partilhando histórias e 
interpretações diversas. Um lugar onde as pessoas sejam convidadas de forma regular a contribuir ,  
colaborar, co-criar, e co-optar experiências e conteúdo num ambiente desenhado de forma 
intencional. Um lugar onde as comunidades e membros do staff medem o impacto em conjunto. Um 
lugar que tão melhor quanto mais pessoas o usarem. O resultado final pode não reflectir os museus 
de hoje. Pode parecer-se mais como um Café ou um centro artístico comunitário. Pode funcionar a 
partir de modelos encontrados hoje ou num espaço co-laboral ou um espaço de costura. Pode dar 
origem a conteúdos mais com base em processos democráticos do que processos do topo para a 
base. Pode dar prioridade a exposições de mudança para alem das práticas de conservação e 
acesso, conteúdos multi-vocais sobre questões autoritárias . Pode pertencer a uma cooperativa ou 
ser patrocinada por sócios. Pode conseguir mais dólares para o dialogo facilitador do que para a 
montagem da exposição.” 

46 “O museu transformou-se de templo de beleza para uma espécie de feira cultural.” 
47 “[…] poderíamos implicitamente começar por responder à questão ‘por que razão alguém quereria 

construir um novo tipo de museu?’ 
Atitude geracional – uma insatisfação com as velhas maneiras considerando-as passadas ou 
irrelevantes 

 Impacto na comunidade – fé de que a cultura muda através de conexões populares com o público 
corrente (ao contrario das elites) 

 Atitude empreendedora – quanto mais relevante e satisfatória for a instituição, mais bilhetes se pode 
vender 

 Oportunidade – nós vivemos num mundo que está constantemente quebrando as distinções entre 
artes maiores e menores. 

 Tecnocêntrica – crença na tecnologia como uma poderosa, ferramenta educativa efectiva e modelo 
de gestão de informação.”  

48 “É um modelo daquilo que  museu deveria ser quando consegue corresponder a todos os desejos 
populistas, tecnológicos e interactivos que alguma vez se sonhou – um espectáculo arquitectónico e 
suportes de multimédia que traem, informam e seduzem os seus visitantes.” 

49 “[…] a eterna aura de feminilidade através interpretações de esculturas clássicas que fazem referência 
às divas contemporâneas.” 

50 “[…] um espaço híbrido entre as feiras públicas e os grandes armazéns.” 
51 “As decisões que os funcionários dos museus tomam – sobre os objectivos da missão, a arquitectura, 

as questões financeiras, aquisições, catalogação, suportes expositivos, legendas, programas 
educativos, pedidos de repatriação, relações com a comunidade, conservação, Web design, 
reprodução e segurança – todas elas têm impacto na forma como nós vemos os objectos. Os 
museus não são espaços neutros que falam com uma voz autoritária e institucional. Os museus 
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dizem respeito a indivíduos que fazem escolhas subjectivas.” 
52 “[…] define a teoria museal desconstruindo a noção de autenticidade e discutindo assuntos relativos 

ao enquadramento. Anota a acção crucial que os artistas, da pop ao cyber-feminismo, que tiveram 
no desenvolvimento da ‘New Museum Theory’. Ela identifica quatro arquétipos de museu: santuário, 
direccionado para o mercado, espaços de colonização, e o pós-museu – a instituição que se declara 
como um participante activo no processo de significado” 

53 “O museu, é portanto uma palavra que adquire novos significados à medida em que o século XXI se 
aproxima e porventura será a chave no debate mais alargado acerca daquilo que significa viver 
dentro de um velho continente. Não o museu no sentido restrito de um determinado edifício ou 
instituição, mas  como uma potente metáfora social.” 

54 “Eu defendo que o novo museu está a emergir como resultado de mudanças substantivas na forma 
de pensar, perspectiva e desenvolvimento. Estas oscilações são práticas (causadas por mudanças 
no seio das práticas profissionais museais e politica cultural), teóricas (como resultado do aumento 
significativo da apropriação dos museus pelos académicos dos estudos culturais) e simbólicas ( 
relacionadas com as mudanças de relação entre os museus, o estado e outras organizações de 
poder). Eles estão representados por uma articulação clara da relação entre os museus e os modelos 
de discurso e outros discursos variados que se apropriaram dele como o significador de algo mais”. 

55 “Precisamos de explorar as redes do poder e persuasão e poder que influenciam os museus e os 
modos variados de representação histórica. Precisamos também de ter em linha de conta as 
economias subjacentes – de visualidade, progresso, consumo, reforma e imperialismo – que 
promoveram os projectos da modernidade que continua de várias formas a ser incorporado pelos 
novos museus.” 

56  “[…] herança e turismo são indústrias colaborantes , a herança convergindo para um local e o 
turismo tornando-a economicamente viável enquanto mostra por si própria.” 

57  “Em termos teóricos, os escritores pós-estruturalistas e pós-colonialistas analisam este fenómeno da 
mudança social e cultural; Os teóricos pós-modernos examinam os efeitos em muitas práticas 
culturais. Com a mudança da sociedade a ideia de que o museu tem que renascer […] precisa de ser 
retrabalhado e parte deste desejo está ligado ao desenvolvimento de um entendimento das relações 
entre os museus e a sua audiência. O pós-museu ainda se encontra em fase embrionária.”  

58 “O pós-museu procura activamente partilhar o poder com a comunidade que serve, reconhecendo 
que os visitantes não são passivos e assim ficando a conhecer o seu eleitorado(...) no pós-museu o 
curador é um mero facilitador mas assume responsabilidades de representação assim que ele ou ela 
participa em inquéritos críticos. O pós-museu não se esconde de assuntos difíceis mas expõe 
conflitos e contradições. Assume que a instituição tem que reflectir ambiguidade e multiplicidade de 
conhecimento, identidades em constante mudança.”  

59  “[…] um espaço para as culturas deste mundo na colisão e exposição da sua heterogeneidade, até 
mesmo irreconciliável,  para interligar, tornar híbrido e harmonizar  para viverem juntos no olhar e na 
memoria do espectador.” 

60 “Esta é de certa forma uma fascinante aspiração dada a ocorrência simultânea de pressões vividas 
pelos novos museus para facultar estratégias interessantes e relevantes globalmente, com a 
transnacionalidade como moeda numa das mãos, e uma atenção pesada e talvez mesmo paroquial 
aos símbolos locais.” 

61 “No museu modernista a exposição é a maior forma de comunicação […] No pós-museu, a 
exposição vai tornar-se uma das formas de comunicação. A exposição vai fazer parte de um núcleo 
de eventos que terá lugar antes e depois da montagem da exposição. Estes eventos podem  ainda 
envolver  lugares na comunidade e parcerias organizacionais. A produção de objectos durante 
programas educativos que depois integram as colecções; períodos de tempo específico durante os 
quais a comunidade usa os espaços do museu à sua vontade; escritores, cientistas e artistas 
residentes; ou espectáculos satélite montados em bares e lojas. Durante os eventos discussões, 
workshops, espectáculos, dança, música e refeições serão produzidas ou encenadas […] O 
conhecimento deixou de ser unificado e monolítico; fragmentou-se e tornou-se multi-vocal. Não há 
necessariamente uma perspectiva unificada – mas deve ser ouvida uma cacofonia de vozes que 
apresente uma série de pontos de vista, experiências e valores. A voz do museu é uma entre muitas.” 

62 “EXPOSIÇÂO. Uma exposição, no sentido mais generalizado, é uma apresentação organizada e 
exposição de peças seleccionadas. Na prática, as exposições normalmente acontecem nos museus, 
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galerias e feiras e Exposições Universais. As exposições incluem (quer em grandes museus de arte 
quer em pequenas galerias; exposições interpretativas, como por exemplo nos museus de história 
natural e museus de história), ou exposições comerciais e feiras. 

 A palavra ‘exposição’ é normalmente, mas nem sempre, usada significar uma colecção de objectos. 
Por vezes exhibit é sinónimo de exposição, mas ‘exhibit’ significa geralmente um objecto exposto 
numa exposição. 

 As exposições podem ser permanentes ou temporárias, mas no sentido comum, entendem-se as 
exposições como temporárias e normalmente previstas para abrir e fechar em datas específicas. 
Enquanto muitas exposições são mostradas apenas num local, algumas exposições são mostradas 
em múltiplas localizações e chamadas ‘exposições itinerantes’, outras são exposições na Internet. 

 Apesar de as exposições serem eventos comuns, o conceito de exposição é muito amplo e engloba 
muitas variantes. As exposições variam desde eventos extraordinariamente grandes  a eventos como 
as EXPOs até exposições individuais de artistas a exposições com apenas um objecto. Os Curadores 
são algumas vezes envolvidos como as pessoas que seleccionam os itens para uma exposição. 
Escritores e editores são necessários para escrever os textos, catalogar e acompanhar o material 
impresso como livros e catálogos. Arquitectos, designers expositivos, designers gráficos, e outros 
designers podem ser necessários para dar forma ao espaço expositivo e organizar o conteúdo 
editorial. A exposição também significa uma área de formação.” 

63 “A Arte de finais dos séculos dezanove e do vinte está profundamente enraizada na história das suas 
exposições […] À medida que penetramos o séc. 20, a história das exposições é indissociável das 
maiores colecções de arte da modernidade […] converteram-se no meio através do qual é possível 
conhecer a maioria das obras artísticas […] nos últimos anos, não só aumentou espectacularmente a 
quantidade e variedade de exposições, como também museus e galerias de arte como a Tate de 
Londres e a Whitney de Nova Iorque apresentam agora as suas colecções permanentes na forma de 
exposições temporárias.” 

64 “[…] as alternativas de instalações temáticas ou cronológicas constituem apenas dois dos  
subgéneros de uma categoria maior dos espectáculos contemplativos. Pelo contrario, é apenas uma 
das muitas variantes em que trabalhos de mãos diferentes são trabalhadas em conjunto de acordo 
com uma determinada premissa: uma mostra de herança nacional, tradição cultural ou artística, um 
período, um movimento, um estilo, um princípio estético numa operação ou simplesmente um 
percurso na produção actual. O local, a escala, a duração e o público primário para estas exposições 
são factores para o seu desenvolvimento.” 

65 “Não há duas exposições iguais. Não há ingredientes preferidos(...) vê-se que na arte e no design a 
contextualização do objecto se está a tornar cada vez mais importante para a criação de uma 
exposição com sentido de coerência. Isto torna mais formal e abstracta a nossa abordagem para o 
design expositivo particularmente produtiva; afastando-se de qualquer temática directa (...) No seu 
melhor uma exposição não é mais do que uma intenção, uma sugestão da qual o visitante poderá 
beneficiar relacionando-a com o material exposto. Uma exposição não é um showroom, mas um 
interface entre o visitante e os objectos expostos(...)os nossos modelos de exposição são ‘espaços 
não neutros ou objectivos, mas instalações ou repositórios nos quais não apenas a exposição ocupa 
o protagonismo mas também as relações do visitantes com as peças expostas, e nas quais, ao 
mesmo tempo, se coloca a  questão daquilo que a mostra realmente significa, num esforço para 
garantir um  fácil consumo do seu conteúdo...” 

66 “As exposições estão estrategicamente localizadas no nexo onde os artistas, a sua obra, as 
instituições artísticas e muitos públicos se intersectam. Situados tão criticamente funcionam como os 
primeiros transmissores através dos quais a contínua mudança de significado da arte e a sua relação 
com o mundo é trazida para um foco temporário e oferecida ao espectador para contemplação, 
educação, e não em último lugar, prazer.” 

67 “As exposições são assunto central do discurso nas histórias sobre arte, que instituições e curadores 
contam a si próprios e nos contam a nós.” 

68 “As exposições, tal como muitos autores aqui argumentam, devem ser entendidos como lugares de 
mediação cultural, e para alem disso têm que ser entendidas como um processo que parcialmente 
constrói aquilo que intermédia...” 

69 “Aquilo que fazemos enquanto curadores é uma versão mais ou menos sofisticada do Show & Tell. 
Uma das componentes é comunicar informação sobre as coisas, a outra á apresentar as coisas em 
si próprias.” 

70 “Um curador (do latim: cura significando ‘cuidado’) é um gestor ou um coordenador . 
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Tradicionalmente, um curador ou guardião de uma instituição de herança cultural (e.g. galeria, 
museu, biblioteca ou arquivos) é um especialista em conteúdos responsável pelas colecções de uma 
instituição e estão envolvidos com a interpretação de uma herança material. Os objectivo de um 
curador tradicional envolve necessariamente objectos tangíveis de um determinado tipo, quer se trate 
de obras de arte, objectos coleccionáveis, colecções históricas ou científicas. Mais recentemente 
estão a surgir novos tipos de curadores: curadores de objectos de arquivo digital e bio-curadores.” 

71 “Quando penso sobre a natureza da mudança neste campo é em relação à ideia de que o trabalho 
curatorial é neste momento definido pelo contexto.” 

72 “No princípio do séc. 20, Félix Fénéon cruzou diferentes campos e procurou continuamente novas 
formas de exposição e mediação. Ele desenvolveu projectos com jornais diários, porque por algum 
tempo aquele espaço parecia o mais apropriado. Ele também criou as suas próprias revistas, 
publicou livros e organizou exposições. Féneón, definiu o curador como uma passerelle ( ponte 
pedestre) entre o artista e o mundo...” 

73 “Eu acredito que, efectivamente, as práticas curadorais englobam uma dimensão criativa e 
imaginativa, que, de alguma maneira, é paralela àquela do artista e ainda mais próxima da do crítico 
[…] implica reconhecer que o comissariado envolve um discurso de proposta, que resulta 
invariavelmente numa forma de enunciado cénico, quer pelo significado de uma exposição ou outras 
manifestações concretas das propostas do comissariado.” 

74 “O significado curadorial dos objectos nos museus são produzidos através de complexos e 
organizados em vários patamares de processos museológicos onde os objectivos dos museus, as 
politicas de colecção, os métodos classificativos, os estilos de exposição, o agrupamento de 
artefactos e enquadramento textual se juntam em articulação. O conhecimento produzido através de 
exposições tem o carácter da inevitabilidade mas isto é resultado do processo de tomada de 
decisões. Os significados atribuídos pelos visitantes a partir da cultura visual de exposições são um 
produto interpretativo, ao mesmo tempo de processos individuais e sociais e são complexos e 
imprevisíveis.”  

75 “Ser comissário independente significa manter um frágil equilíbrio em determinadas situações, ou se 
trabalha porque se quer fazer determinada mostra ainda que não aja dinheiro ou se é pago em outras 
ocasiões(...) tenho orgulho de continuar a ter a minha própria visão, e mais raro ainda, continuar a 
cravar muitos pregos. Trabalhar assim é muito emocionante (...) o comissário deve ser flexível. Por 
vezes ele é o criado, outras vezes o assistente, algumas vezes dá ideias aos obras para 
apresentação da sua obra; em exposições colectivas ele é o coordenador e nas mostras temáticas o 
inventor. Mas o mais importante é comissariar com entusiasmo e amor, um pouco obsessivamente.” 

76 “O termo só muito recentemente passou a ser usado e apesar da sua enormidade , é preferível no 
seu contexto a ‘curador’ uma vez que a sua extensão implica uma disciplina altamente complexa e 
separa o cuidado ou preservação da arte – a principal preocupação do curador – das suas variantes 
expositivas. Muitos dos melhores ‘exhibition-makers’ são freelancers ou trabalham para instituições 
que não têm colecções permanentes(...) Similarmente todas as decisões  sobre o projecto 
arquitectónico, e a sequencia de trabalho deve residir na figura do ‘exhibition-maker ’ bem como tem 
a última palavra acerca da iluminação, sinalética, catalogação, brochura, design dos painéis de texto 
e seu conteúdo, tipografia, cor ou ausência de cor nas paredes e todos os detalhes, grande ou 
pequenos que condicionam substancialmente o encontro entre o visitante e a obra. Por si próprios, 
os ‘exhibition-makers’  têm vários níveis de exposição para e coordenar essas áreas, e de uma forma 
ou de outra todos precisarão de reflectir nessas áreas , e de alguma maneira precisarão do 
contributo especializado para consultoria técnica, assim como soluções imaginativas para problemas 
específicos...” 

77 “O conhecimento tornou-se uma arena para a auto experimentação dos visitantes, de uma forma que 
torna necessário para eles juntarem evidências através do ‘acting’ – o que me acontece se eu fizer 
isto?” 

78 “Os curadores expõem objectos em grupos, associados a imagens e textos, e a partir daí produzem 
interpretações para os visitantes; entretanto os visitantes dispõem das suas próprias estratégias 
interpretativas e reportório para dar sentido aos objectos , ás exposições e experiência dos museus 
como um todo.” 

79 “Nunca sobrestime a informação que têm os seus leitores, mas nunca subestime a sua inteligência.”  
80 “A produção comissarial expandiu o seu território para incluir o espaço da internet e o foco da 

atenção do comissariado alargou-se partindo do objecto para os processos para dinâmicos  
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sistemas em rede. No seu resultado o trabalho curadorial passou a distribuir-se mais abertamente 
entre múltiplos agentes incluindo redes tecnológicas e software […] está portanto relacionado com as 
politicas de comissariado – em como as relações de poder e controle são expressados os formatos 
contemporâneos que a curadoria absorve e oferece no contexto das tecnologias em rede […] A 
questão, porém, não se limita a engrenar com a curadoria on-line em termos das formas de expor os 
de novos objectos a seleccionar mas antes  para questionar de que forma a própria prática se 
transformou pelas redes de distribuição.” 

81 “Já anteriormente a mesma visão fútil em torno da questão de a fotografia ser ou não arte. A questão 
primária – se o principal propósito da fotografia não teria alterado a natureza da  arte em si própria – 
não foi nunca levantada. Rapidamente os teóricos de cinema se debruçaram em torno da mesma 
questão doentia em relação ao cinema.” 

82 “Em primeiro lugar usa-se a expressão ‘imaterialidade’ em referência à autónoma tradição Marxista 
italiana, como resposta às alterações sofridas pela mão-de-obra nas sociedades pós ‘Fordistas’ ou 
em rede. Em conformidade, enfatiza as crescentes formas ‘imateriais’ das relações sociais , redes de 
comunicação e sistemas de informação […] Este enfoque pondera quer um prolongamento do 
reportório daquilo que pode ser curado […] e além disso sugere novas possibilidades para o 
processo comissarial em si próprio ( dos quais são parte software e networks).”  

83 “[…] foi mal entendida e talvez confundida  com outros sentidos mais correntes do termo para 
designar ‘sem importância ou relevância’; ‘ilógico ou irrelevante’, ou mais frequentemente quando 
usado para significar incorpóreo e ausente de substância’. No contexto da arte a palavra é 
frequentemente utilizada no sentido de ‘novas condições de digitalização de práticas artísticas ou 
culturais ‘onde’ o software e as bases de dados digitais estão a substituir a dimensão física das 
obras de arte’ […] Lillemose relaciona o termo imaterialidade com a tradição do da arte conceptual e 
a sua noção central de ‘desmaterialização da arte’ nos objectos de arte. Ele propõe um 
entendimento minuciosamente materialista da imaterialidade, explicando que a desmaterialização  
significa uma abordagem conceptual à materialidade ao passo que a ‘imaterialidade’ se refere à nova 
condição – ou simplesmente a nova materialidade – no fundo aquela abordagem conceptual 
praticada nas negociações pelos artistas em rede.”  

84 “O trabalho imaterial encontra-se a si próprio nos atalhos (ou até certo ponto é o interface) de uma 
nova relação entre produção e consumo. A activação, quer da cooperação produtiva quer da relação 
social com o consumidor, materializa-se com e através do processo de comunicação, é pelo trabalho 
imaterial, que inova continuamente a forma e as condições da comunicação […] ele alarga, 
transforma, cria o ambiente ‘ideológico’ e cultural do consumidor. Isto não produz capacidade física 
da força de trabalho, mas transforma a pessoa que o usa.” 

85 “A organização do controle é assunto ‘para caóticas reuniões locais e dinâmicas composições’, para 
processos de bifurcação, ressonância e interferência entre o corpóreo e o incorpóreo, o material e o 
imaterial, a dissipação e a acumulação, e auto-organização. Consequentemente, os sistemas abertos 
e as redes cibernéticas abertas para o Exterior, o que quer dizer que são por um incessante fluxo de 
matéria que é informaticamente comprimida em logaritmos, organizada por códigos algorítmicos 
modelados por máquinas tecnológicas.” 

86 “Nos anos mais recentes tem havido uma miríade de tentativas nos sectores da curadoria, critica e 
media para indexar as características do seu território às mais alargadas transformações estruturais 
na paisagem do trabalho. Estas foram principalmente enunciadas entre o abandono da ‘criatividade’ 
e ‘flexibilidade’, antes julgadas endémicas como excepção constitutiva dos juízos de valor e agora 
valorizadas universalmente como atributos desejáveis.” 

87 “ Um ‘filtro alimentador’, como parte de um processo contínuo de selecção e filtragem – descrevendo, 
classificando, criando contextos e recontextualizando através do ambiente online […] A existência de 
redes abriu novos espaços quer para os produtores autónomos e da cultura ‘faça-você-mesmo’ e a 
indústria de media direccionada ao mercado.” 

88 “Redes de partilha extrema (evocando a ideia de programação extensa) como mecanismos de 
sustentabilidade para mudança social, com base num intensivo trabalho cooperativo. Elas são 
caracterizadas como ‘auto-organizadas, tecnicamente facilitadas (por listagens de servers, quadros 
de mensagens, redes do ‘amigo-do-amigo’, telefones portáteis, SMS, redes de ‘igual para igual’ e 
software social como os blogs, redes sociais autónomas […] As redes de partilha extrema são 
conscientes, entrelaçados, baseados em associações de membros, economias de iniciativa própria e 
códigos éticos de  partilha. Elas oferecem plataformas alternativas de produção e distribuição da 
nossa prática.” 
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89 “Hoje o design expositivo entrelaça-se com movimentos artísticos como a arte ambiental, 
performance e instalação, está intimamente relacionada com a arquitectura de interiores, o design 
gráfico e de iluminação e cada vez mais cruzado com o cinema, a moda, a publicidade e as novas de 
media. Sobretudo, um design expositivo tem em consideração o simples dialogo entre os objectos a 
expor e o espaço onde se apresentam: onde estão os objectos, e a forma como são dispostos vai 
determinar a natureza da mensagem que comunicam […] No coração de qualquer exposição está a 
noção de comunicação, e o foco do designer é articular as mensagens pretendidas. Através de uma 
sequência clara de relações espaciais o designer articula o conteúdo do trabalho com a interpretação 
didáctica pretendida. O Designer expositivo formata um processo de descoberta, o desvelar da 
imagem de marca do universo museal. Através de uma exposição os artefactos são interpretados 
como novos, traduzidos , tal como eram através do seu novo contexto. Escala, cores, materiais , luz, 
som, grafismo irão todos afectar a forma como o conteúdo comunica com o visitante: a leitura do 
objecto exposto mudará em função ao seu contexto e apresentação […] Ao mesmo tempo os custos 
da montagem física podem ser justificados em termos do valor acrescentado de criarem ‘experiencia’ 
e a memoria da imersão na marca irá inevitavelmente promover o produto subsequentemente. Os 
visitantes entendem hoje a arte, o cinema, a moda, arquitectura e design como um mais conectado 
universo da imagem. As tecnologias transferem-se entre cinema e teatro e ambientes expositivos. 
Técnicas digitais, projecção média ou grandes formatos, ecrãs especiais são usados regularmente 
nas exposições contemporâneas ou em ambientes comerciais por meio de se estabelecer o 
contacto com o público de uma forma que lhe é familiar.”  

90 “A informação por trás de um objecto deve ser contada ao visitante através de uma explanação 
planeada e dirigida para ter significado. A interpretação é o acto ou processo de explicar, clarificar, 
traduzir ou apresentar um entendimento pessoal sobre um tema ou objecto […] A oportunidade de 
ver objectos num ambiente circundante relaxado e confortável onde ocorram interacção entre o 
objectos e o visitante, o estudante e o professor, visitante e docente, os alunos e os seus 
semelhantes levam à retenção e interiorização de um tópico que de outra forma seria académico.” 

91 “O desenho expositivo ocupa um papel importante na cultura visual contemporânea. Num mundo 
cada vez mais complexo de meios persuasivos pela imagem, o papel de mediação da ‘apresentação’ 
torna-se uma ferramenta vital de comunicação. Acima de tudo, o design expositivo tem um carácter 
multidisciplinar e tanto se serve de grafismos para criar espaço como o faz através da arquitectura 
tradicional. Desenvolve pacotes de software interactivos e ao mesmo tempo reconhecendo o valor 
das simples relações entre luz, cor, superfície, escala de um espaço e conforto de um ambiente 
humano.” 

92 “Inevitavelmente uma serie de tecnologias de ponta tendem a ser muitas vezes usadas para gerar 
ambientes teatrais: os imersivos  interactivos criam um tipo de experiência narrativa que pode ser 
ajustada, como se o fosse, pelo visitante […] Os suportes podem variar da simples provisão de 
assentos confortáveis e acessos sem escadas a sofisticados ambientes imersivos que respondem 
aos movimentos e ao som.”  

93 “Os produtos culturais “escritos” como os livros, revistas e jornais  são supostamente os perdedores  
desta maré de ondas de imagens. E ultimamente , há um sentimento que vem de várias frentes sobre 
a cultura visual: as fronteiras entre a imagem e a realidade estão a diluir-se porque as imagens 
tomam o lugar da realidade.” 

94 “‘Vou chamar-lhe Anthony. Ele chegou a Vancouver com um baú cheio de DVD’s. Ele usa SMS e uma 
série de ferramentas das redes sociais  para comunicar com os amigos e com a família. Usa uma 
pequena câmara de vídeo para registar o seu quotidiano e edita o seu resultado num laptop  e 
depois faz o seu upload para a internet. É adepto dos vídeo-jogos, embora não seja obcecado por 
eles. Os telefones celulares são caros, mas ele arranja dinheiro. Isto soa familiar – uma geração inteira 
trabalhando criativamente a partir do Facebook e Vimeo, YouTube e Flckr. Anthony  adora filmes 
antigos, daí os DVD’s. Sabe mais sobre filmes dos anos 70 e 80 do que muitos historiadores de 
cinema. Consegue citar de cor diálogos de muitos filmes e estabelecer referências entre shots 
diferentes.  Usa a sua habilidade na edição para comentar o mundo e preferirá mostrar um vídeo 
curto sobre determinado assunto em lugar de falar sobre ele’.  

Os analistas culturais tenderão a examinar a actividade do Anthony e o uso da tecnologia como 
fenómeno, já que os targets estão em contínua mudança, tal como olharam para a música pop nos 
anos 60 como uma fase passageira ou à semelhança dos comentários que teceram sobre o uso dos 
computadores pessoas que de uma forma genérica não anteciparam a sua ubiquidade. Contudo 
aquilo que o Anthony está a fazer é construir e criar uma nova linguagem que combina linguagens 
convencionais mas é sobretudo um híbrido de diferentes formas de expressão. Assim como não 
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falamos da linguagem como um fenómeno (porque é inerente a tudo o que fazemos) não podemos 
lidar com esta explosão de novas linguagens como se fosse apenas uma fase ou uma anomalia 
cultural. E se isto for uma nova forma e modelo de escrita? E se todos estes fragmentos, verbais e 
não-verbais, imagens e sons forem inerentes a uma nova geração e o seu meio de expressão? A 
linguagem, verbal e escrita está no centro daquilo que os humanos fazem hoje em dia. Mas a 
linguagem foi sempre muito flexível, capaz não só de incorporar palavras ovas mas também novas 
modalidades de expressão. A música tornou-se um sistema formal de notas através da adaptação e 
incorporação de alguns princípios da linguagem . O cinema usa narrativa, mas a partir dela afasta-se 
de uma estrutura convencional de linguagem para se tornar um híbrido que combina voz, dialogo, 
sons e imagens. Tal como a incorporação pelo Anthony de tecnologia e de novas formas de 
expressão é vista como um fenómeno é exactamente isso que devemos colocar no patamar do que 
está a mudar nas noções fundamentais da comunicação a que nos habituamos no século passado. 

 No entanto, o Anthony tem imensos problemas com a escrita . Fica incomodado com palavras numa 
página. Ele prefere usar gráficos e outros meios para mostrar o seu ponto de vista. Está mais à 
vontade com o fragmento, com o poema do que com a frase completa. Ele está preparado para 
comunicar, mas à sua maneira. 

 No meu entender a ubiquidade dos computadores e da tecnologia digital significa que todos os 
fenómenos culturais estão agora prontos a ser usados pelo Anthony e pela sua geração e que estão 
a produzir um novo enquadramento de comunicações do qual a escrita é apenas uma pequena 
parte. 

 Algumas pessoas podem ver isso como um desastre. Eu vejo o Anthony como um arauto do futuro. 
Ele não terá aulas de redacção clássica para aprender a escrever. Pelo contrario ele irá comunicar 
servindo-se das ferramentas com as quais se sente confortável e continuará a tentar ser ouvido e 
lido. Mas a leitura não será apenas baseada no texto. Para ele um texto numa página será objecto de 
design tal como o seu meio. A natureza elíptica da comunicação verbal vai ter que se ajustar à 
tradição da escrita, mas a escrita e mesmo a gramática terão que mudar.” 

 

003 
95“Nunca houve uma época tão boa...Nunca antes houvera tantas casas, carros, frigoríficos, 

aspiradores, torradeiras, jogos e acessórios.  Nos países da abundância pareciam reunidas as 
condições para viver uma época de grande prosperidade.” 

96 “No Egipto, o Presidente Nasser nacionalizou o Canal do Suez, e a intervenção acordada com 
Anthony Éden proferiu um duro golpe ao velho Império Britânico.” 

97 “Vitimizando os cultos e os empreendedores, Mao destroçou a economia e empobreceu a China.” 
98 “Nunca desde os anos 1840 ou os anos 1920 se sentiu tanto tumulto pelo mundo inteiro. O 

abecedário da instabilidade começa na Argélia e no apartheid, continua no Biafra e no muro de 
Berlim, Congo e Cuba, e percorre o alfabeto até ao Vietname. Os dramas foram trágicos, excitantes, 
elevatórios, depressivos, chocantes e contínuos […] Na África do Sul o apartheid produziu o 
massacre de Sharpville e o assassinato de Verwoed...A luta pelos direitos civis inflamaram os 
Estados nos anos sessenta. No seguimento da confusão Martin Luther King foi assassinado a tiro. 
Houve conflitos raciais em Los Angeles, Chicago, Nova Iorque e Cleveland. Malcom X e o Black 
Power estouraram neste cenário.” 

99 “Havia um genuíno desejo científico para saber mais sobre o nosso universo. Havia também uma luta 
renhida entre Ocidente e Leste para conquistar o controle de um pequeno canto do infinito.” 

100 “Muita gente achou (e ainda acha) que o Pop é igual a anos sessenta. O rol de hits e estrelas é uma 
espécie de ‘Who’s who’ da música popular – Elvis, Ike e Tina Turner, Sonny e Cher...Chuck Berry, 
The Bee Gees, The Crystals, The Ronettes, The Supremes, The Who...e a lista é infindável...No 
centro de tudo estavam os The Beatles, os quatro rapazes de Merseyside, que se tornaram as 
pessoas mais conhecidas do mundo.” 

101 “[…] o imaginário da Disneylândia magnetiza interiormente as pessoas e são apresentadas como 
imaginárias para fazer as pessoas acreditar que aquilo que os circunda é real.” 

102 “Alguns gigantes ainda floresciam: Stravinsky, Lloyd Wright, Le Corbusier e Picasso. E havia imensos 
jovens coléricos abrindo as asas e voando para o centro do palco: John Osborne, Jack Kerouac, 
Jasper Johns, Rauschenberg. Jackson Pollock chegou ao universo, pedalando com muitas telas, 
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mas more num acidente de viação em 1956.” 
103 “A sua primeira colecção e as que se lhe sucederam durante uma década forneceram à moda 

indícios de feminilidade e opulência. A sua garantia em cada silhueta total era o antídoto para a 
falência da moda ocorrida durante a guerra […] O historiador de arte Rémy Sasselin, defendia o 
positivismo de Dior , dizendo que ‘um vestido Dior, tal como um poema de Valéry é um festim para o 
intelecto’.” 

104 “Depois da Segunda Guerra Mundial, a influência dos  Estados Unidos persiste na Europa. Seguros, 
Paris e Milão reafirmam a sua predominância no mundo da alta-costura, mas com os anos 50, surgia 
uma moda alternativa e marginal. O estilo de vestuário americano fazia furor no mundo inteiro, era 
“fabuloso” e “na onda”. As jovens cortavam o cabelo curto e calçavam ténis, vestiam calças e 
camisolas.” 

105 “Era resumido pela mini saia – um pequeno pedaço de tecido para mulher, um salto gigantesco para 
o género feminino...Também os homens tiveram um daqueles curtos espaços de tempo em que se 
podiam pavonear em ricas plumagens. As ruas do Ocidente estavam invadidas por multidões de 
seguidores da moda, vestidos com fatos italianos, camisas floridas, peles hippies e esvoaçantes 
Kaftans. Os designers e os modelos tornam-se celebridades. Pessoas que se interessavam pouco 
por moda sabiam tudo sobre Mary Quant, Jean Shrimpton e Twiggy. Carnaby Street e King’s Road 
eram nomes familiares a muitos que nunca tinham estado nem por perto de Londres. Os designs 
fluíam  das mãos de costureiros de topo ou peças  produzidas em série que enchiam os varões de 
armazéns e boutiques.” 

106 “Nova Iorque estava em vésperas de ver uma estreia da exposição na sua versão da Primavera de 
1946 com os seus treze cenários e 237 bonecas vestindo as últimas criações de alta costura. 
Chapeleiros, cabeleireiros, sapateiros, fabricantes de luvas, malas e acessórios, tal como joalheiros 
tinham todos conspirado para reproduzir a inspiração de cada um dos designers: com uma 
delicadeza inimaginável, como escreveu Louise de Vilmorin depois de ter visitado o Théàtre de la 
Mode, ela que estava entre os primeiros a exaltar-se com a sedução das ‘pequenas pessoas 
vestidas com esplendor’. O público nova-iorquino deu umas triunfais boas vindas ao Théàtre de la 
Mode.” 

107 “A colecção conquistou respeito, inspirou e foi favoravelmente acolhida pela critica em Paris, e nas 
subsequentes exposições em Nova Iorque, Tóquio, Baltimore, Portland, Oregon, Honolulu, e é claro, 
no próprio museu, onde é mostrada uma parte desde 1995.” 

108 “O Théàtre de la Mode deve o seu nome à ideia de colocar as bonecas em pequenos cenários com 
luz teatral, e uma vez que nenhum dos cenários sobreviveu, a maioria foi reproduzida a partir de 
fotografias. Ainda existe o pequeno teatro projectado e pintado por Christian Berard, e o cenário de 
pós-guerra de Jean Cocteau a que chamou “A minha mulher é uma bruxa”. Dois dos designers ainda 
vivos, André Beaurepaire e Jean-Denis Malcles voltaram a construir os seus cenários.” 

109 “As bonecas reproduzem com perfeição um terço da escala humana real. Elas foram feitas para se 
assemelhar às manequins que usaram as peças de roupa em importantes datas do calendário de 
moda – os desfiles, as colecções. O tempo permanece parado, as bonecas não crescerão nunca, 
presas no enquadramento das suas salas; elas estão fixas num (vestido) tempo. Viktor & Rolf 
chamam-nos sempre a atenção contra o facto de acreditarmos na alegria dos seus shows, ou aliás, 
na exuberância da moda.” 

110 “No museu, as galerias do Costume Institute são ao fundo da longínqua ala norte no rés-do-chão. 
São difíceis de encontrar. Philippe de Montebello, quando era director, costumava dizer: ‘o Costume 
Institute é um ponto de destino’. O que ele queria dizer era que os nossos visitantes tinham que 
procurar por elas. E uma vez que o nosso público é o mais elevado da instituição isso sugere a 
popularidade da colecção” 

111 “A exposição da colecção de vestuário do V&A foi redesenhada em 1984 e imediatamente se tornou 
uma das galerias mais populares do museu. O conteúdo reteve a atenção de um enorme e sempre 
crescente leque de público muito embora ele agora exija uma revisão que tenha em linha de conta os 
desenvolvimentos museológicos […] se bem que a moda tenha sido aceite durante muitos anos 
como parte da História da Arte, e mais recentemente dos Estudos Culturais, as colecções e 
conteúdos de moda são frequentemente vistos como forma de entretenimento para um grande 
público feminino. No entanto, a partir dos anos 80, procedeu-se a uma nova apreciação sobre o 
lugar do vestuário nos museus. Em várias frentes, e sobretudo através das exposições, as colecções 
mais antigas e as mais recentes, conquistaram o estatuto de arte. O V&A teve um importante papel 
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na emergência deste estatuto.”  
112 “Eu não quero que me ensinem, quero afogar-me em beleza.” 
113 “A Vogue refere uma exposição de arte  índia americana em 1941, no MoMa. A colecção do 

Costume Institute foi investigada e ajudou a inspirar outros designers americanos que mostrariam as 
suas novas colecções no grande átrio do The Metropolitan Museum em 1942, numa exposição 
designada por ‘Renaissance in Fashion’.” 

114 “[…] até à Primavera de 1973 podemos dizer que o campo da moda estava rarefeito de oxigénio e 
adormecido... uma aura de antiquário parecia cobrir qualquer exposição de vestuário, e contra todas 
as intenções e propósitos, o seu único público era um punhado de especialistas.” 

115 “Quando se fala de líderes do gosto no século 20, poucos nomes concorrem na magia do ‘estilo’ 
com o entusiasmo de Diana Vreeland e o documentário The Eyes Has to Travel vai directo ao 
assunto […] nos anos gloriosos da alta costura, Vreeland teve um enorme impacto na forma como as 
pessoas olham para a roupa e a aura que estas emanam […] ambas as revistas ofereciam mais do 
que moda: apresentavam um estilo de vida glamoroso com um toque de excentricidade.’Aprende-se 
com o exagero’, defendia Vreeland.” 

116 “Vreelando entrou para o Costume Institute com o título de consultora especial. Embora não tivesse 
formação no campo da história do traje, ela estava encarregue das exposições do Met, trabalhando 
com uma equipe habilitada. Vreeland tinha um profundo conhecimento de história da moda que 
datava da sua infância; tinha 15 anos quando Chanel começou a mudar a forma como as mulheres 
se vestiam. Ela tinha conhecido pessoal e profissionalmente os grandes designers dos meados do 
século 20, assim como os mais tardios – Balenciaga, Givenchy, Yves St. Laurent. Tinha coberto o 
seu trabalho nas revistas, vestido as suas roupas e privado com eles. Com o seu olhar pouco usual, 
a sua riqueza de associações entre estética e história, ela constituía um grande repositório de história 
da moda...” 

117 “[…] com um astuto sentido de estilo e drama.” 
118 “[…] ela tinha também um iluminador favorito. Tal como se relembra Tonne Goodman: ‘Era incrível 

de ver aquelas pessoas que tinham formação museológica – académicos, uma vez mais. Eles 
sabiam iluminar um objecto na perfeição, sem discussão nem incidentes, sem mana e de repente ela 
pedia deles algo que nunca lhes tinha sido pedido. Eles divertiam-se com ela e na verdade 
adoravam-na.” 

119 “As suas exposições, que frequentemente incluíam mais de 100 manequins, apelavam à imaginação 
e levavam o visitante a mergulhar num ambiente – talvez a celebração de um grande momento em 
Hollywood, ou as suas versões do século dezoito. Ela queria que as roupas parecessem moda para 
os visitantes contemporâneos... Tal como fizera nas suas páginas de revista, Diana Vreeland dava 
mais alguma coisa ao público.” 

120 “Trabalhar com Diana Vreeland era bastante frustrante . Enquanto os membros da equipe queriam 
que as roupas parecessem exactamente como tinham sido no período que representavam, Vreeland 
queria que as roupas parecessem de agora...” 

121 “O belíssimo vestido de flamenco de Lola Flores está montado num manequim elevado, com os 
acessórios , os sapatos verde maçã e o pequeno xaile franjado que ela nos enviou. A exposição abriu 
nos finais de Março e já tivemos 40.000 visitantes.” 

122 “Mais ou menos nos últimos quinze anos o vestuário e a sua história conquistaram uma maior 
audiência, em parte pela cobertura dos media e por outro lado derivado das preocupações com o 
estilo pessoal. Este movimento está inequivocamente ligado com o consumo e o calendário da moda 
que tenta impor-nos calendários semestrais dos últimos looks. O mundo dos museus fez parte da 
mudança  e a par do surgimento de  um número crescente de exposições centradas no vestuário, 
houve um acréscimo de inscrições em entidades profissionais, como o International Council of 
Museums Costume Committee. A maior parte dos museus e galerias com colecções de vestuário 
consideram-no como um dos seus focos, e tal o V&A, dão-lhe protagonismo em desfavor de outras 
artes […] Na aprendizagem formal , desde o ensino básico ao nível pós-gradual, sente-se um 
crescente reconhecimento da validação dos estudos do vestuário e novos cursos vão surgindo.” 

123 “O motivo para isso pode prender-se com o facto de que, com o vestuário – quer se trate de roupa 
da corte francesa do século 18 ou de uma peça de alta costura inacessível à maior parte da 
população – as pessoas sentem-se no direito de ter a sua própria opinião, baseada no seu próprio 
conhecimento do que significa vestirem-se todas as manhãs.” 
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124 “Os visitantes sentem-se à vontade com os conteúdos, relacionando-os rapidamente com o seu 
próprio corpo e são desinibidos em relação a emitir opiniões sobre vestuário do passado ou de 
tempos mais recentes. Esta familiaridade instantânea gera curiosidade e exclui geralmente a 
necessidade de um intérprete especializado. As questões são normalmente práticas – o que é que 
ele ou ela usaria por baixo? Quando se vestiria isto e como nos conseguiríamos sentar? Extensas 
etiquetas no conteúdo devem responder à maioria dessas perguntas.” 

125 “A partir de Setembro o MoMu vai apresentar ao público as suas colecções de têxteis e vestuário de 
acordo com uma dinâmica política  que se enfocará não só nas peças actuais, mas também nos 
subadjacentes processos de produção. Não é nossa intenção mostrar esses aspectos – desde os 
padrões e técnicas têxteis à eventual silhueta – no seu contexto artesanal, mas pelo contrario 
procurar o seu mérito artístico. Para atingir esse objectivo não nos focaremos apenas no seu aspecto 
visual, mas exploraremos também formatos tácteis e auditivos. O MoMu pretende criar um contexto 
para os comportamentos de moda e tecidos. A moda é afinal, muito mais do que o mero somatório 
de tecidos e têxteis. Ela faculta o acesso a alargados fenómenos sociais, políticos e culturais. Nós 
achamos que produzir e vestir roupa é uma maneira de lidar com a história de cada indivíduo. Assim, 
tomaremos quase literalmente em linha de conta o motto ‘você é aquilo que veste’ para conceber 
uma colecção de vestuário que constitui a memoria de uma cidade, um pais, uma cultura. A moda 
como forma de recolecção pode parecer paradoxal, já que existe pela elegância do seu carácter em 
mutação constante, ‘a ditadura da estação?’, se assim quisermos. É exactamente este citado 
capricho e questionamento permanente que torna a moda tão fascinante, num sentido histórico, 
tópico e visionário. È nosso desafio enquanto museu reflectir a partir deste repositório de imagens, 
referencias históricas, imagens corpóreas e identidade cultural...e partir em busca de uma tradução 
contemporânea. A esse propósito o MoMu assumirá uma função laboratorial: a liberdade para 
experimentar segundo perspectivas interdisciplinares diferentes, aproveitar o tempo para investigar e 
dar ao público oportunidade para se estender nos vários aspectos da moda. De forma a atingir a 
mais subtil das análises colaboraremos com outras expressões artísticas sempre que possível. Como 
é que elas gerem fenómenos como a conceptualização e a produção, o comércio, a representação, 
o corpo e as imagens corpóreas, os novos media? Para o MoMu os contributos de vários media e 
formas de arte , permitindo visões e perspectivas divergentes, é uma complementação necessária da 
sua própria politica expositiva. Assim, o MoMu pretende colaborar regularmente com curadores 
convidados de diversas disciplinas. Mais especificamente o MoMu organizará duas exposições 
temáticas por ano, com um programa paralelo que incluirá workshops, tours, conferencias e 
debates. Na sala de projecção (Cinema MoMu), no primeiro andar, apresentaremos uma selecção de 
vídeos e excertos de filmes ligados à temática das exposições.” 

126 “[…] isso beneficiou a moda. Quando artistas contemporâneos com práticas tão diversas como 
Cindy Sherman, Judith Shea, Joseph Beuys, Barbara Kruger, Jim Dine e Richar Prince, citam 
conceitos e imagens relacionadas com a roupa e o sistema da moda, a moda começa a ser vista 
como um assunto para séria consideração intelectual.” 

127 “Ainda não existe consenso de que moda é arte. Contudo, o facto de a moda ser mostrada nos 
museus encorajou a ideia de a moda é arte. É verdade que quando se vê um Balenciaga ou 
McQueen no contexto do museu de arte, as peças de roupa adquirem uma aura de obras de arte 
[…] um curador é um dos intervenientes no universo da arte que pode ajudar a promover a ideia de 
que a moda pode ser interpretada como arte, mas essa responsabilidade realmente não cabe a um 
indivíduo tal como não cabe a um designer decidir  por si próprio se a moda que faz é ou não arte. 
Essa decisão é colectiva. Logo não importa o quanto cada um de nós admire um designer em 
particular ou vejamos o seu trabalho como tão emocionante visual e intelectualmente como uma 
pintura ou uma escultura, não é nada que possamos decidir individualmente – se é ou não arte.” 

128 “Muitos curadores não se encaram a si próprios como artistas de instalação nas quais o trabalho e 
outros é reduzido a mera componente da sua nova visão artística ou criação. Talvez isso possa 
parecer uma questão subjectiva , mas há exemplos em que alguém como curador consegue ver um 
designer com um significado mais rico conceptual e culturalmente do que pretendia o seu criador. 
Por vezes consegue-se atribuir muito maior ressonância estética, intelectual e emocional do que 
alguma vez o seu criador imaginaria.” 

129 “A moda é um dos mais inexplicáveis fenómenos, que vai tão longe como: a sua compulsão em 
inovar signos, a sua aparentemente arbitrária  e perpétua produção de significado - uma espécie de 
corrida pelo significado – e a lógica misteriosa do seu ciclo, constituem a essência daquilo que é 
sociológico. O processo lógico da moda pode ser extrapolado á dimensão genérica de ‘cultura’ em 
geral – a toda a produção social de signos, relações e valores.” 
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1 “Não me é aqui possível fazer justiça ao seu leque completo, pela amplitude e complexidade. Basta 

aliás dizer que tudo e qualquer coisa pode ser objecto ou tema de investigação...” 
2 “Na prática artística, uma experimentação é inflectida por ênfase quer na tradição  quer na inovação, 

assim também podem os historiadores e curadores de arte relacioná-los na sua obra. Este sentido 
de experimentação como forma central de organizar o pensamento sobre o presente e o futuro, junta 
os projectos dos curadores e historiadores de arte  almejando um único objectivo: debater o 
conhecimento da história num horizonte mais bem informado  para o futuro.” 

3 “Consequentemente temos necessidade de uma nova reflexão sobre o significado da investigação nas 
áreas criativas, quer como método quer como processo. Isto é o mais urgente porque os artistas e 
designers tiveram um elevado grau de dificuldade para argumentarem junto do governo, da 
comunidade e da indústria. E, como vimos suceder no Reino Unido, a investigação nas áreas crativas 
é mensurada praticamente da mesma maneira que outras disciplinas e frequentemente em prejuízo 
do trabalho criativo […] A contingência fala directamente às actividades que se iniciam sem um senti 
do muito claro dos seus lucros. Os artistas sempre se sentiram confortáveis com isso tal como 
aconteceu com alguns escritores. No passado alguns designers orientavam os seus processos 
criativos em torno das expectativas dos clientes e por isso parecia aparente que eram mais 
concretos e com menos contingências do que os artistas. Hoje, os designers reconheceram 
completamente que estão tão envolvidos na invenção de novas ideias e processos como os artistas 
e  ambos os contratos criativos partilham um sentido semelhante de que o lucro é um produto 
consequente da criatividade.” 

4 “Tomando como premissa a frequente associação entre o estúdio de artista e o laboratório como 
espaço de trabalho para inventar, Laboratorium conectou a arte a ciência como zona de prática 
comum. Em vez de meramente replicar ambos os espaços – laboratório ou estúdio – os curadores 
de Laborarium auto-reflectiram o posicionamento do museu como local chave nas práticas de 
laboratório. Para alem das exposições, através de debates, e em painéis paralelos, convidaram 
colaboradores interdisciplinares entre investigadores científicos e artistas contemporâneos. O 
objectivo principal de Laborarium era usar a ideia de experimentação para repensar subadjacentes 
presunções no domínio de distintas especializações Se o laboratório e o estúdio são locais de 
produção, apesar de desiguais encarnações físicas, a experimentação é levada a uma prática 
partilhada […] A experimentação tem sido geralmente tratada como um apelo genericamente positivo 
– e também frequentemente presente no Laborarium – salientando diversas práticas numa categoria 
única que surge sem qualquer problema para significar interdisciplinaridade, vanguardas, 
desenvolvimento cultural e constantemente progresso politico. Entretanto o conceito de experiência 
apelada pelos curadores de Laborarium  e outros, é de facto profundamente contraditório. Em 
grande parte reflecte a combinação do significado da experimentação, e às suas mudanças 
históricas relacionadas com conceitos como a inovação e a tradição.” 

5 “Logo, as exposições experimentais alargam o âmbito para se envolver inventiva e provocadoramente 
nas questões relacionadas com a chamada ‘Crise da Representação’ na antropologia de noutras 
áreas.” 

6 “Exposições experimentais, tal como as definimos aqui, são supostas perturbar. O experimentalismo 
não é só uma forma de estilo ou uma nova forma de apresentação. Pelo contrario, é um arriscado 
processo de justapor pessoas  e coisas com intenção de produzir diferenças que fazem a diferença. 
Na sua produção de algo novo, as experiências procuram destabilizar o conhecimento aceite ou o 
status quo.” 

7 “A experimentação pode ser entendida como uma forma de prática que vai de encontro às exigências 
da produção cultural dos dias de hoje.” 

8 “A chave principal de uma experimentação, é que pode falhar. Aliás nós defendemos que as 
experimentações expositivas deveriam idealmente ser compostas de acordo com os seus princípios 
mais precisos de forma a explorar resultados contraditórios […] O sucesso desse tipo de exposições 
experimentais depende do planeamento e da inquirição cuidadosa. Estas exposições experimentais 
não podem obviamente ser montadas sem preparação e uma intensa colaboração entre os 
curadores e os ‘experimentalistas’ (um termo que preferimos em vez de ‘artistas’). Entretanto, no 
processo experimental da exposição todos se submetem aos riscos e interesses da heteronomia...” 

9 “Mas as experimentações podem não resultar. Podem torna-se em problemáticas formas daquilo que 
era suposto, ou, pelo contrario, não perturbar de todo. Podem mesmo fazer muito pouca diferença. 
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Igualmente tentando criar exposições experimentais pode, de certa forma, gerar problemas – 
práticos, institucionais ou políticos. Mais ainda, o experimentalismo não deve estar isento de critica, 
mas se é para continuar a perturbar de forma significante – necessita de ser contextualizada, 
analisada, e agitar-se a si própria.” 

10 “A Criatividade é uma acção que produz algo e novo (recente, original) e útil (apropriado, válido).” 
11 “Consequentemente a tarefa é recorrer a todos os nossos recursos  intelectuais, avaliando o 

contributo de todas as disciplinas académicas assim como todas as outras formas através das quais 
construímos conhecimento. Isso coloca-nos perante o desafio de desenvolver formatos de pesquisa 
abertos interdisciplinarmente com eficácia para encontrar as necessidades individuais e da 
comunidade,  tradições da especialidade e organizações de influência, facultando um salto holístico 
da imaginação. A Interdisciplinaridade é entendida como o entendimento colectivo de um assunto; 
ele cria-se juntando o factor pessoal, o local e estratégico, assim como contributos especializados 
para o conhecimento.” 

12 “[…] incluindo a interacção da sociedade com o meio ambiente com a qual se associa, que a modela, 
a transforma ou explora de acordo com a sua estrutura social e tecnológica. Estas práticas e 
técnicas também incluem a produção de temas individuais das suas mentes e corpos, assim como 
as suas interacções de acordo com vários padrões, rituais e instituições. Estas práticas e técnicas 
também incluem finalmente várias técnicas para codificar ou sistematizar, para guardar e transmitir 
conhecimento, que é comum serem associadas com a ‘escrita’. O conhecimento deve ser 
considerado como resultado dessas práticas e técnicas. O conhecimento está enraizado em mentes 
e corpos, em capacidades e competências, processos mentais e movimentos do corpo. Mas o 
conhecimento também está cravado nos padrões ou comportamentos colectivos.”  

13 “A primeira característica da tecnologia digital é que ela estuda as sociedades humanas de cima para 
baixo ou vice versa, começando pelas práticas e técnicas. Ela não parte do conhecimento tal como 
está gravado e registado nos livros armazenados em bibliotecas ou em outros documentos 
guardados em museus. A Antropologia digital investiga essas técnicas, que no final de um complexo 
e evolutivo processo, produz livros, bibliotecas e museus. 

14 “A descodificação aberta ou incompleta  faz parte desta aprendizagem chama-se muitas vezes 
‘intuitivo’ ou ‘afectivo’. Os visitantes circulam numa exposição de acordo com os seus próprios 
preconceitos. Mas a estrutura da exposição é desenhada para interagir com esses preconceitos e 
mudá-los ou rectificá-los. A falsificação e reconstrução desses preconceitos é um processo completo 
de aprendizagem […] é interactivo […] interactividade é concebida como a reprodução de um 
modelo de aprendizagem da vida real num ambiente construído. A interactividade reproduz 
processos individualizados de aprendizagem, atravessando faixas etárias, níveis de educação e 
competência. A imprensa escrita e a TV facultam a todos o mesmo documento ou um documento 
diferente em função de um grupo seleccionado (uma turma numa escola). A interactividade e a 
individualização estão pré-organizadas dentro do próprio ‘documento’ e activadas pela tecnologia 
comunicando o documento.” 

15 “Sumariando: a aprendizagem raramente , senão nunca, decorre e se desenvolve a partir de uma 
única experiência. Ela é cumulativa, surgindo a partir de várias experiências. É um fenómeno holístico, 
dinâmico e infinito de construção pessoal de significado. A maioria daquilo que as pessoas vão 
sabendo sobre o mundo, incluindo conteúdos e processos científicos, deriva de experiências reais 
através de uma diversidade de apropriados contextos físicos e sociais, motivados pelo desejo de 
aprender.” 

16 “Os Museus começam a explorar formas de se entrelaçarem em aspectos mais interactivos e sociais, 
tal como permitir aos utilizadores que recomendem colecções e obras de Arte específicas aos 
amigos.” 

17 “Enquanto a maior ênfase nos equipamentos móveis é actualmente dada para criar oportunidades 
aos mecenas fora do espaço físico, o interesse dos tablets reside no seu potencial para realçar 
experiências nas galerias. Os tablets são desenhados para se transportarem facilmente e o formato 
dos seus grandes ecrãs tornam-nos ideais para experiências em pequenos grupos. Quando os 
visitantes acedem aos conteúdos através de tablets a tecnologia parece desaparecer restando 
apenas imagens de alta resolução a ocupar totalmente o ecrã. Os tablets têm particular excelência 
para visitas docentes – e são ‘amigos das crianças’. A geo-localização construída pode ajudar os 
visitantes na procura e facultar proximidade – ligada ao conteúdo; Grandes ecrãs e aplicações 
tornam estes equipamentos ideais para direccionar questões de acessibilidade […] O leque de 
possibilidades de interpretação para estes equipamentos baratos, fiáveis e fáceis de usar […] A 
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acrescentar à sua capacidade interpretativa, os facilmente transportáveis tablets podem albergar 
simultaneamente  exposições individuais ou o museu no seu todo […] Os museus investigam agora 
formas de utilizar os iPads para criar produtos que complementem as suas exposições e façam com 
que elas pareçam mais pessoais.” 

18 “A Realidade Aumentada é uma tecnologia perfeitamente indicada para cumprir uma das funções 
chave dos museus: a interpretação. As tecnologias de RA continuam a tornar-se mais facilmente 
disponíveis e acessíveis, os museus científicos e de historia são rapidamente disponíveis e acessíveis, 
os museus de história e ciência estão a encontrar rapidamente utilizações de tecnologia AR dentro e 
fora do espaço expositivo que incorpora informação adicional mais detalhada  e dentro da própria 
experiência. Os museus de arte foram mais lentos na adopção desta tecnologia, numa luta renhida 
para equilibrar o nível de imersão oferecido aos visitantes do museu contra as necessidades daquilo 
que Rob Stein do Indianapolis Museum of Art descreve como ‘visitante solitário procurando uma 
clama experiência com Arte’, mas as primeiras experiências revelaram enormemente promissoras 
para os museus e o ensino da arte. Uma das formas mais fáceis de visualizar o potencial da RA é a 
facilidade com qual se pode tornar visíveis as coisas invisíveis, tal como as fotografias de raio-X ou os 
desenhos de estudo de uma pintura com alguns séculos, ou o restauro de objectos aproximando-os 
da sua fase original, como por exemplo ilustrar a forma que tinha o Muro de Berlim ‘in situ’ antes de 
ter sido destruído. Usando ferramentas standard, os museus são capazes de atingir o âmago da 
questão, usando imagens e factos que estão escondidos em layers por baixo de objectos ou 
definições físicas a que acedem através dos seus telefones portáteis ou tablets. Providenciar 
informação em camadas (layers) sobre um objecto ou ma exposição é uma abordagem e não 
invasiva para facultar aos utilizadores uma experiência mais profunda.”  

19 “No centro de um rápido crescimento das publicações electrónicas nos últimos anos, os editores 
comerciais , à semelhança do sucedido com a indústria da música á alguns anos atrás, testaram os 
seus modelos de negócio pela emergência de matérias de alta qualidade digital. No seu resultado, 
enfrentaram também o desafio de mudar as suas estratégias e fluxos de trabalho à mesma 
velocidade a que evoluía a tecnologia. Desde 2009, as editoras começaram a tomar em grande 
consideração para desdobrar os processos e alterá-los de forma dinâmica para gestão, produção e 
conteúdos de marketing. Antes da publicação digital não havia tantas  peças e as existentes eram 
mais facilmente entendidas; a publicação significava impressão em papel, palavras e eventualmente 
fotografias. O vídeo e a multimédia eram formas distintas, mas essas distinções começam a tornar-se 
cada vez mais difíceis de identificar. Os editores actuais assumem-se como empresas de media, 
produzindo conteúdos não importa para que formato de distribuição para atingir o seu alvo. Com o 
advento dos novos formatos, os editores têm capacidade para criar versões diferentes de uma 
mesma peça – por exemplo uma versão alargada com entrevistas dos autores ou com um 
desdobramento de brilhantes imagens – e talhá-las para audiências distintas. O conteúdo é 
capturado uma única vez para uma variedade de potenciais aplicações. Hoje é usual que o mesmo 
video clip para um livro possa incluído numa publicação electrónica, descarregado para o YouTube e 
publicado no site pessoal do próprio autor.” 

20 “Os consumidores passaram a criar a expectativa de poder ler um catálogo, brochura ou livro em 
qualquer um dos equipamentos que estejam a transportar […] A publicação electrónica reflecte a 
convergência de uma diversidade e formas diferentes numa corrente única de produção.” 

21 “Tal como os objectos antigos, os objectos digitais podem ser frágeis e requerer cuidados especiais e 
o sector dos museus e a sua crescente dependência dos museus em relação às mudanças  
tecnológicas colocam em risco os itens digitais. Uma vez que os museus, universidades, bibliotecas 
e outras organizações começam a suportar e desenvolver processos e recursos para a preservação 
digital, e uma nova ciência e conjuntos de ferramentas começam a emergir para apoiar e informar o 
trabalho.” 

22 “[…] É esse cruzamento que irá permitir a ‘Internet das coisas’ descrita por Vint Cerf. Eles podem ser 
utilizados para gerir digitalmente os objectos físicos, monitorizar o seu status, seguir as pistas através 
da sua expectativa de vida, alertar quando colocado em risco de serem danificados ou destruídos – 
ou mesmo anotá-los com descrições, instruções, garantias, instruções, fotografias, conexões com 
outros objectos ou qualquer outro contexto de informação imaginável.” 

23 “Uma vez que a NFC se torna uma característica standard dos telefones portáteis, estes 
equipamentos vão passar a funcionarem direcções que combinam um cartão de crédito com um 
sistema de informação segura, abrindo alas para um alargado leque de interacções e transacções 
entre os museus e os visitantes […] Uma das vantagens para os museus é que o cerne destes 
objectos  inteligentes é ma tecnologia não intrusiva que nos colocará em contacto com o museu. Os 
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equipamentos são pequenos, não requerem baterias ou ligação à corrente eléctrica exterior, podem 
comunicar sem fios e são baratos. Podem ser afixados a uma obra de arte ou objecto muito 
discretamente e então usados para seguir, monitorizar, manter registos sobre o objecto.”  

24 “Papel #1: Filtro – As pessoas ainda precisam de especialistas de confiança que os façam discernir 
quando é que a informação é acurada e digna de confiança; As pessoas precisam também de filtros 
para entender como é que a informação se relaciona consigo; Mostrem às pessoas como e porque é 
que a informação é relevante; Permitam às pessoas customizar a informação para a levar de 
encontro às suas próprias necessidades; Facultem às pessoas acesso directo à informação que lhes 
diga mais respeito; Papel#2: Curador – Aglomere um manancial de informação diversificada; Recolha 
todo o trabalho e informação relevante (não exclusivamente os seus conteúdos); Forneça links para 
recursos e materiais primários; Recomende outras fontes, especialistas e lugares; As pessoas 
procuram tanto informação aglutinada como mergulhos na informação; Papel #3: Laços com uma 
rede: Junte-se a uma rede; Cada pessoa que contacta representa uma rede inteira; Torne a sua 
informação fácil de partilhar; A sua informação pode ter uma vida orgânica por trás da sua 
apresentação – condense-a tendo isso em mente; O trabalho em rede pode ter vários níveis; 
Prepare-se para não controlar mas monitorizar opiniões sobre os seus conteúdos; Papel #4: 
Construtor de comunidades: Crie as suas próprias redes e comunidades em torno dos seus 
conteúdos; Facilite experiências de partilha, contacte pessoas com interesses comuns; Receba, oiça 
e responda aos comentários; Você pode identificar e encontrar as necessidades das pessoas 
estabelecendo conservação online. Papel #5: Salva vidas: Forneça informação regular quando e 
onde as pessoas mais precisarem; Torne a sua informação portátil; Opere num mundo de 24/24 
horas, no qual há constante conectividade; Papel #6: Construtor de comunidades: A Geo-
localização muda tudo...na provisão de informação e tours nas galerias; E... Conectando o seu 
conteúdo para espaços do mundo real , enviando informação ao patrono; Crie oportunidades para a 
imersão na informação e realidades aumentadas (RA).” 

25 “Para traduzir o potencial de formas de comunicação digital locais em acções e obter resultado 
requer o mesmo tempo e envolvimento que caracterizaram sempre anteriores formas de activismo 
comunitário. No entanto o potencial de interconexão está hoje tão desenvolvido e profundo que a 
orientação do activismo comunitário está mais directamente ligada ao uso de meios ferramentas de 
comunicação.” 
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