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deSignis: Neste momento de “mercadorização” global, qual é o papel da mo

da? 0 vestido (ou vestir-se) ajuda a promover uma sensibilidade global ou a

preservar identidades locais ou internacionais?
Valery Steele: 0 mundo da moda tornou-se cada vez mais entrelaçado nas

ultimas ddcadas, por exemplo, não d somente Paris que domina a moda, pois

você tern contribuiçoes de todos os lugares do mundo. Você pode ter urna

sessão de fotos onde ha urn costureiro ingles, estabelecido na Franca, utilizan

do tecidos italianos. Ele pode trabaihar corn urn fotografo japonês, uma mo

delo brasileira e urn maquiador austriaco; todos trabalhando juntos para uma

revista em Hong Kong. Hoje tern-se rnais interação entre pessoas do mundo

todo.
Agora, se a moda d uma força para algurn entendirnento intercultural... acho

que seria uma boa idéia, mas eu nao acho que faça rnais, em relacao a isto, que

qualquer outra mercadoria — seja para o bern ou para o ma!. Algumas pessoas

pensam a cultura da rnercadoria como sendo urn aspecto do irnperialisrno

ocidental, outros tendem a ye-la corno urn tipo de contacto cultural de en

tendirnento. Eu penso que arnbas perspectivas são urn pouco exageradas. 0

irnpacto real da rnoda em qualquer situação de inter-relação cultural pode Va

riar tremendamente. Em algumas situaçôes pode ser percebido como liberta

dor, ja em outros casos como opressor. Cada caso é urn caso. Não d algo que

pode se dar uma resposta geral para isto.
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d: 0 jornal que você fundou em 1997, para o qual você fez a ediçao para Berg
Publishers, fashion theory, fez uma grande contribuição para o estudo crItico
da moda — cobrindo tópicos que vão a propaganda de moda. Que tipos de
tendèncias você v surgindo na teoria contemporânea da moda?
VS: E interessante que haja tendèncias no pensarnento intelectual, assim co
mo em roupas, comidas e müsica. Através dos anos nota-se urna mudança.
No corneço de 1997, muitos foram influenciados pot Foucault e “corpo-lo
gia”. Foi então que passamos a urn perfodo onde as pessoas influenciaram-se
por Walter Benjarnirn. Esta tendência atingiu seu pico agora. Por urn born
tempo tmnhamos muitos artigos benjaminianos. Também houveram vários ar
tigos sobre mudança do corpo, o que parece ter atingindo seu ápice tarnbém.
Eu nao estou certa se temos uma tendncia corn esta agora, mas já vi urna sé
ne de artigos interessantes analisando como a moda é percebida ou construl
da enquanto fenômeno. Nós ternos urn artigo que sairá na próxirna ediçao
que fala sobre como jornais franceses e ingleses constroem a moda em discur
sos muito diferentes urn do outro. Franceses constroem-na como sendo arte
de alta qualidade enquanto os ingleses a constroem como sendo rnanifestacao
da cultura popular, corn as Spice girls na prirneira fila. São modos bern dis
tintos de pensar e falar sobre a rnoda e isto deve influenciar os leitores dos jor
nais no modo corno eles percebem a moda. Nós passarnos por várias influên
cias teóricas na moda e agora ela está tendo urna abordagem eclética de urn
rnodo saudável.

d: Em relação a roupa e a moda latino-americana especificamente, que tipos
de projetos ihe interessam — sejarn como diretora de museu ou pesquisadora?
VS: Ha uns dois anos atrás querIamos fazer urn ediçao de teoria da rnoda na
America Latina e, infelizrnente, so recebernos poucos artigos o que foi insu
ficiente para fazermos urna edicao especial. Isto foi urn pouco desencorajador
mesmo porque esta parece ser urna area pouco estudada — ou pelo menos
pouco representada na literatura em inglés. Por outro lado no mundo da mo
da e no jornalisrno de rnoda, a America Latina tern recebido cada vez mais
atenção. Muito disto tern a ver corn o sucesso da Gessele Bundchen e das rno
delos brasileiras em geral. Mas urn grande nürnero de jornalistas corn os quais
tenho falado dizern que haverá rnais e rnais influência, particularmente do
Brasil e da America Latina em geral. Isto ainda não é urn fato mas ha desig
ners latino-arnericanos rnuito interessantes. Alexadre Hercovitz, por exemplo,
tern recebido grande atenção na Europa.
Alérn disso, ha urna arena de rnoda na America Latina, urna grande cultura
de moda. Ha vários designers ernergentes, primeiro corn reputacao local e de
pois internacional, e ha rnuito dinheiro por lá. A tendência de cada vez rnais
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aparecer o estilo latino-arnericano está começando a decolar. Urn outro mo

do pelo qual a cultura latino americana é criadora de moda tern a ver corn o

tipo de sensibilidade italiana de una bela figura, aquilo de ser bonito. E uma

perspectiva que tende a a ser mais associada a pamses europeus católicos que

palses protestantes do norte. Parece ser parte da cultura latino-americana.

Ha tarnbérn uma trernenda mistura étnica na America Latina, o que parece

set o destino da moda agora. Isso e urna outra vantagern. Ha tambérn uma

reputacão de sensualidade e consciência corporal, o que de novo é congruen

te corn as tendências a longo prazo da moda. Não que todas as pessoas no

mundo vão usar biquIni fib dental, alias nern devern. No entanto, a atitude

de que o corpo está tornando-se rnais e rnais irnportante, eu acho, corre a fa

vor da America Latina.

d: Corno corneçou o seu interesse em rnoda?
VS: Eu, pessoalmente, sempre fui interessada ern moda. 0 que causou uma

epifania quando descobri que poderia trabaihar corn moda profissionalmen

te foi no prirneiro sernestre da pos-graduacao em Yale, quando urna colega de

classe, Judy Coffin, fez urna apresentacão sobre dois artigos acadêrnicos ofe

recendo diferentes interpretacOes do significado dos corpetes victorianos. Foi

então que percebi que poderia pesquisar e escrever sobre moda, que isto era

uma assunto legItirno.

d: Como historiadora especializada em moda, como que sua leitura da roupa

e cultura aconteceu?
VS: Meus prirneiros interesses de pesquisa em roupa erarn direcionados na re

lação da rnoda corn o corpo, sexualidade, e gênero. E claro que este nao é o

ünico modo de se olhar a rnoda. Tarnbém tenho estudado rnoda em termos

da criação de outras identidades — corno identidade nacional e identidade ét

nica — na pesquisa que fiz ern rnoda chinesa ou o conceito de rnoda em Pa

ris. Acabei de entregar urn livro sobre o corpete, o que tern a ver corn o tipo

de coisa que eu estava fazendo desde o corneço desta pesquisa. Finalmente,

depois de 20 anos, eu terrninei o corpete.
Ano que vern eu you trabaihar num livro sobre o leque. Leques, que não são

rnais utilizados de jeito nenhurn, a não ser pot Karl Langerfeld, erarn acessó

ribs evocativos e irnportantes no século xix e antes. Urn dos escritores de mo

da do século xix cujo trabaiho eu coletei por anos, é urn escritor frances obs

curo charnado Octave Uzanne. Seu livro mais farnoso tern o tmtulo de Thefan

(o leque) rnas ele escreveu muitos livros sobre rnulheres, rnoda e feminilida

de. Ele era urn tipo de travesti — paranormal, realrnente obsecado pelo papel

da moda e da criação da feminilidade.
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d: Por favor fale aos leitores de deSignis sobre o Fashion Institute of Techno
logy e sobre o rnuseu que você torna conta.
VS: 0 Fashion Institute ofTechnology é urna faculdade de arte e design, ad
rninistração e tecnologia que é parte da State University of New York... é
uma faculdade de especializacao corn mais ou menos 1200 alunos, muito dos
quais estudarn design de moda, propaganda fotografia, design de interiores,
design de brinquedos e urna variedade de outros tópicos. 0 FIT tern uma bi
blioteca e urn museu que foram abertos nos anos 60. 0 rnuseu tern agora
50.000 roupas e acessórios e mais ou menos 30.000 tecidos. Foi inicialmen
te idealizado para ser usado como urn laboratório pelos estudantes e pessoas
da in&tstria da moda. Agora ele recepciona uma série de eventos e exposicöes
püblicas, entre 5 e 6 por ano, cobrindo tópicos como China chique ou retros
pectivas de urn designer especIfico. Tivemos urn evento maravilhoso ha 2
anos atrás, Rubens e Isabel Toledo: 0 casamento de arte e moda. Eles são urn
jovem casal de origem cubana e arnericana. Ela e urna talentosa designer de
moda e ele urn ilustrador de rnoda e artista. Seus trabalhos relacionam-se e
fizernos urn grande evento corn eles. Desde 1997, eu sou a curadora chefe do
museu no FIT e nos ültirnos 7 meses eu trabalho na direçao do rnuseu.

d: Para alguns acadêrnicos e estudantes, rnoda ainda é considerado urn pala
vra suja. Nos EUA por exemplo, denigrem a rnoda ou expressam desaprova
cáo ern relacao a rnoda. Como se pode fazer urna ponte entre moda e femi
nisrno?
VS: Elizabeth Wilson tern urn capItulo excelente no seu livro Adorned in
Dreams. Ela fez a mais válida tentativa de alcancar as feministas anti-rnoda e
explicar-ihes os problemas teóricos de suas posicöes — por exernplo, a idéia do
corpo adornado naturalmente ou a iddia de que todas as forrnas de autoapre
sentação são artificiais. Ela ainda explora corno certas posicôes que estão por
trás não apenas do ferninismo mas também das criticas de esquerda ern rela
cáo a moda são, de fato, repressoras de qualquer prazer que alguém possa ter
ou tirar da beleza visual. Este utilitarisrno vai num movirnento contrário a
qualquer arte, inclusive a arte pessoal que pode estar inclulda na moda.
Seria de boa ajuda se as feministas pudessem pôr as mãos no modo corno elas
reificam a rnoda, ou corno elas levarn ern consideracão a moda na rua, este
poder rnonstruoso que faz coisa as rnulheres. Não é nada pior que a comida
que faz coisas horriveis as muiheres tambérn. 0 que está em questao são as
escolhas que mulheres fazem dentro de urn contexto cultural especIfico que
pode influenciá-las a agir de urn certo modo, mas que não pode ser colocada
a culpa no gelado ou nurn par de sapatos ou no conceito de comida ou de
rnoda. Elizabeth Wilson usa esta grande expressão, “muitas feministas dizern
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que você precisa de roupas mas não de moda”. Ninguém diz que você preci

sa de comida, rnas não de cornida chinesa, ou de urn hamburguer. E aceitável

que você talvez tenha sabores diferentes e que você, talvez nern sernpre quei

ra corner a mesma coisa o tempo todo. De fato, tern urn elernento de prazer

sensual que esta envolvido af tarnbém. -

Entrevista realizada em Nova York por Regina Root

Traducao dejoseRinaldo Soares de Souza
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