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MORAES, J. de A. O processo criativo de Luciana Galeão na coleção “GAUDÍ: 
O arquiteto das formas impossíveis”. 2014. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
– Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira, 2014. 

 

RESUMO 

 

A monografia ora apresentada é resultado da pesquisa desenvolvida para o 
trabalho de conclusão do curso de Bacharelado em Artes Visuais da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia. Teve como objeto de estudo o processo criativo da 
designer de moda Luciana Galeão na coleção “GAUDÍ: O arquiteto das formas 
impossíveis”, cujo fazer é caracterizado pelo uso do couro sintético na construção de 
mosaicos inspirados nas obras de Antoni Gaudí. A moda aparece como um 
dispositivo social que se deixa influenciar pela arte no decorrer dos séculos, sendo 
então marcada por essa fusão.  A pesquisa realizada objetivou, a priori, o 
entendimento do processo criativo da designer como um todo,  fundamentando-se 
nas ideias de Fayga Ostrower (2012) sobre criatividade e processos criativos, e 
posteriormente a aplicação destes conceitos no estudo de caso. Para isso foi preciso 
buscar o entendimento a respeito das escolhas de Galeão no que se referiam às 
técnicas e aos referenciais iconográficos e perfazer uma abordagem mais geral 
sobre a história da moda, a história da arte e sobre o processo criativo na moda 
influenciado pela arte, tendo como referencia a autora Dinah Bueno Pezzolo (2013). 
A coleção pesquisada apresentou elementos característicos das obras de Gaudí 
sem deixar de lado a identidade do trabalho da designer de moda. Luciana Galeão 
aborda temas como sensibilidade, inspiração, identificação e outros aspectos para 
justificar as suas escolhas e com isso confere às suas coleções aspectos das suas 
motivações pessoais e também das ordenações de Gaudí. Os resultados obtidos 
foram condizentes com os conceitos apresentados por Ostrower (2012) e ilustradas 
por Pezzolo, de maneira a validar as hipóteses estabelecidas na fase projetual desta 
investigação. A pesquisa revelou, ainda, pouco conhecimento sobre 
alguns  conceitos como “percepção”, “inspiração” e como estes atuam sobre as 

nossas escolhas no que diz respeito ao processo criativo como um todo. 

 

Palavras-chave: Processo criativo. Arte. Moda 

 

 

 

 

 

 

 



MORAES, J. de A. Luciana Galeão Creative Process in the collection “GAUDI: 
The impossible shapes architect”.2012. 71 f. Term paper – Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia, Cachoeira, 2014. 

 

ABSTRACT 

 

The presented thesis is a result of the research developed as a term paper for 
the degree of Bachelor of Visual Arts in the Universidade Federal do Reconcavo da 
Bahia. The subject of study was the creative process of the fashion designer Luciana 
Galeão in the collection ‘GAUDI: the impossible shapes architect`, whose primary 
characteristic was the use of synthetic leather to build mosaics  inspired in Antoni 
Gaudi’s work. The fashion shows up as a social device that is influenced by the art 
during the centuries, being, then, marked by this fusion. The research developed 
aimed, firstly, to understand the designer’s creative process as a whole, based on 
Fayga Ostrower’s (2012) ideas about creativity e creative process, and lately, the 
application of these theories in a case study. Thereunto, it was necessary to search 
an understanding about Galeao’s choices in what is related to techniques and 
iconographic references and develop a broader approach in fashion history, art 
history and the creative process in fashion influenced by art, having the author Dinah 
Bueno Pezzolo (2013) as a reference. The researched collection presented Gaudi’s 
work characteristic elements without missing the fashion designer’s work identity. 
Luciana Galeão approach themes as sensibility, inspiration, identification and other 
aspects to justify her choices e, therefore, has given to her collections, some aspects 
of her personal motivations e also from Gaudi’s assortment. The results were 
consistent with the theories presented by Ostrower (2012) and illustrated by Pezzolo, 
in order to validate the hypothesis established in the project phase of this 
investigation. The survey also revealed little knowledge about some concepts like 
"perception", "inspiration" and how they act on our choices with regard to the creative 
process as a whole. 

 

Key-words: Creative process, Art, Fashion 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A moda não pertence a todas as épocas nem a todas as civilizações. Durante 

dezenas de milênios, a vida coletiva se desenvolveu sem culto das fantasias e das 

novidades, sem a instabilidade da efemeridade da moda. Só a partir da Idade Média 

é possível reconhecer a ordem própria da moda como sistema com suas 

metamorfoses incessantes, suas extravagâncias. A moda está instalada no Ocidente 

e é em primeiro lugar um dispositivo social caracterizado por uma temporalidade 

particularmente breve, por reviravoltas mais ou menos fantasiosas, podendo, por 

isso, afetar esferas muito diversas da vida coletiva. 

A arte e a moda começam firmar relação na mesma época do seu 

surgimento, onde se nota a influência gótica nas vestimentas. Essa analogia 

permanece na renascença, quando arcos e cúpulas inspiram saias volumosas. Esse 

paralelo entre moda e arte pode ser constatado nas pinturas, que serviam também 

de registro, e na segunda metade do século XIX, pela fotografia. Pela primeira vez, 

modelos inéditos são inspirados em grandes mestres da pintura quando Charles 

Frédéric Worth funda sua própria casa, primeira da linhagem do que mais tarde seria 

chamada de Alta Costura onde modelos inéditos eram preparados com 

antecedência e apresentados em salões luxuosos aos clientes. 

Essa intensificação na associação da moda com a arte jamais cessou. 

Grandes artistas como Manet, Degas, Cézanne e Monet, serviram de base para a 

criatividade do designer, que cumpre o desafio de desenvolver um produto de moda 

estabelecendo uma relação entre o ato criador intencional e o ser sensível, 

exteriorizando símbolos através de uma comunicação objetiva (produto de moda). É 

baseado na necessidade de criar, inerente ao homem, que os designers de moda 

irão desenvolver o seu processo criativo. 

Esse diálogo surpreendente entre as telas e as passarelas pode ser notado 

na coleção “GAUDÍ: O arquiteto das formas impossíveis” de 2003 de Luciana 
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Galeão, que tem Gaudí como fonte de inspiração para a construção de mosaicos 

feitos a partir do couro sintético.  

A moda inspira-se na arte e a arte valoriza-se na moda. Estudar as 

especificidades do processo de criação de uma designer que tem como fonte de 

inspiração Gaudí significa estudar a importância dos processos criativos, da moda, 

da arte para a moda e da moda para a arte. São processos que se complementam e 

se enriquecem quando desconstruções dão espaço, a novas leituras e a novas 

construções. Para Fayga Ostrower (2012), estudar o processo criativo é analisar o 

indivíduo que tem como característica inerente ao ser o poder de dar forma, uma vez 

que nós nos movemos entre formas e nossos atos estão impregnados por elas: 

Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em 
qualquer que seja o campo de atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas 
coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos 
relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato 
criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta por sua 
vez, a de relacionar, ordenar, configurar. (OSTROWER, 2012, p. 9) 

Essa característica intrínseca ao ser faz dele consciente e sensível em 

qualquer contexto cultural. Ostrower classifica a consciência e a sensibilidade como 

fazendo parte da herança biológica, qualidades comportamentais inatas, ao passo 

que a cultura representa o desenvolvimento social do homem.  

O homem é então um ser dotado de potencialidades criativas advindas da 

percepção, que delimita o que somos capazes de sentir e compreender, porquanto 

corresponde a uma ordenação seletiva dos estímulos e também um ser social que 

age culturalmente. 

Estudar o processo criativo de Galeão na coleção GAUDÍ: O arquiteto das 

formas impossíveis serviu para entender de maneira mais abrangente como se dá 

esse processo de criação, que pode ser considerado artístico dentro da moda, e de 

que forma funciona a junção desses dois sistemas. Para isso foi necessário abordar 

as técnicas de criação no desenvolvimento do trabalho elucidando as influências 

estéticas além de identificar as razões conceituais e operacionais que levaram a 

estilista a desenvolver tal objeto artístico. 
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A pesquisa foi fundamentada em conceitos abordados por Fayga Ostrower 

(2012) e Dinah Bueno Pezzollo (2013). Ostrower  serviu como base para 

contextualizar de maneira coerente como se dá o processo criativo, e Pezzolo 

elucidou a relação entre moda e arte, e as contribuições mútuas entre esses dois 

sistemas.  

Foi realizado um estudo, buscando o entendimento do processo criativo de 

Luciana Galeão na formação dos mosaicos aplicados nas roupas da sua coleção 

GAUDI: O arquiteto das formas impossíveis. As problematizações que norteiam a 

pesquisa são: a forma como o ato criador intencional interliga-se com o ser sensível 

e como esse acúmulo de sensações enriquece a exteriorização desse 

desdobramento em termos individuas. 

Como metodologia de pesquisa foram usados métodos combinados, sendo 

eles: o método observacional, que pode ser considerado o mais primitivo, mas por 

outro lado é tido como o que possibilita mais elevado grau de precisão e por isso foi 

utilizado em termos práticos, incluindo visitas ao ateliê, acesso ao “arquivo de ideias” 

e registro de processos, tanto para a coleção já existente quanto para obras 

similares ainda em processo; e o método monográfico, que parte do princípio de que 

o estudo de um caso em profundidade pode ser considerado representativo de 

muitos outros ou mesmo de todos os casos semelhantes. 

A coleta de dados dessa pesquisa se deu principalmente através de 

questionários, baseados nos conceitos desenvolvidos por Fayga Ostrower em 

especial com a obra: “Criatividade e Processos de Criação”. As respostas foram 

abertas, com a intenção de não forçar a respondente a enquadrar a percepção em 

alternativas preestabelecidas e validar algumas teorias que pudesse ajudar 

efetivamente no desenvolvimento desse processo, não só no âmbito acadêmico, 

como no âmbito sociocultural. Além dos questionários foram feitas entrevistas e 

acompanhamento ao desenvolvimento de outros processos de criação da artista. 

Para nortear a pesquisa em relação ao tema, dispus de fontes bibliográficas como 

base para o estudo das obras de Gaudí. 

As aclarações de Pezzolo complementaram o trabalho, exemplificando o que 

Fayga Ostrower chama de “coerências” e ajudando a apontar essas coerências no 
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conceito de releitura que se estabelece no processo criativo de Luciana Galeão. 

Pezzolo elucidou essa analogia feita entre arte e moda aferindo a hipótese da fusão 

desses dois sistemas. Galeão faz o uso de uma técnica oriunda dos sumérios que 

foi aperfeiçoada pelos gregos e romanos, mosaico, cujo artista homenageado na 

coleção fazia uso. 

Luciana Galeão (2013) é antes de tudo uma artista. Ela se interessou a priori 

pelo fazer artístico e a partir disso pela artisticidade encontrada na moda. Ela 

consegue dar sentido a cada peça da sua coleção e tem o “fazer” como um ritual. A 

cada obra uma exposição e uma entrega. “A moda está fora de moda”, diz ela, e 

com isso valoriza o ato criador como se todo o processo tivesse que acontecer no 

seu tempo. Nada mais satisfatório do que trabalhar com prazer e deixar que as 

coisas tomem forma a partir da emoção. 

Os sumérios sempre foram grandes inspiradores, mas as releituras de Gaudí 

são calorosas. É como se a técnica se juntasse a emoção e a partir disso uma 

explosão de sensações acontecesse dentro de nós. Galeão sempre gostou de 

trabalhar com mosaicos, ela diz que eles têm vida própria, o que ela não sabe é que 

ela é a responsável por eles terem vida. Gaudí se apropria da arte do mosaico para 

a arquitetura, Luciana Galeão se apropria da arquitetura de Gaudí para a moda e 

tantas mulheres se vestem de gregos, romanos, Gaudí, Galeão... E saem de salto 

por ai. 

Os capítulos que seguem foram divididos de modo a organizar a pesquisa 

partindo de conceitos abordados por Pezzolo e Ostrower. O capítulo “Abordagens 

Conceituais” trata dos conceitos abordados por Ostrower que serviram como base 

para a construção dos questionários feitos a Luciana Galeão, e a partir deles foram 

feitas abordagens de conceitos como: Sensibilidade, Inspiração, Processo Criativo, 

Ordenações, Coerências, Intencionalidade, Percepção, Memória, entre outros.  

Pezzolo aparece como uma reafirmadora dos conceitos de Ostrower quando 

busca na história da arte imagens que tenha servido de inspiração para novas 

ordenações. Dinah Bueno Pezzolo exemplifica de que maneira a memória, seja ela 

intima ou materializada (fotografia, escrita ou qualquer outro meio material), pode 
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interferir no nosso processo criativo e como a arte e a moda se fundem com o 

passar do tempo. 

O capítulo ao qual se refere ao “Olhar da artista” é uma síntese das respostas 

dadas por Luciana Galeão ao questionário feito com base nos conceitos tratados por 

Ostrower . Ela explica como acontece o seu processo criativo, quais elementos 

permanecem fixos, quais regras fazem parte do seu processo, como acontece à 

criação de uma coleção e quais são os benefícios e os danos de ter o seu processo 

criativo preso ao ciclo da moda. Luciana Galeão ainda aborda os conceitos dos 

quais Ostrower faz menção, mesmo que com outras palavras, e explica de que 

maneira eles interferem no seu processo de criação. 

O penúltimo capítulo é o que fala do processo criativo da designer na coleção 

específica. Como se deu a elaboração das peças, quais elementos encontrados nas 

obras de Gaudí foram incorporado ao seu processo, como se deu a escolha das 

cores, como aconteceu à organização das peças dos mosaicos, ou seja, como 

Gaudí influenciou no seu processo como um todo. Cada peça apresenta uma 

peculiaridade muito intima que reafirma o processo dos dois artistas. 

O ultimo capítulo é a conclusão da pesquisa. Nele foi feito uma abordagem 

geral sobre os conceitos abordados por Fayga Ostrower e até a utilização dos 

mesmos em outras experiências. Luciana Galeão acaba por validar e reafirmar 

alguns conceitos e deixa outros em aberto. Ela consegue identificar no seu próprio 

processo elementos que não seria possível estar a par do fazer e compreende que 

as motivações pessoais estão sempre ligadas a outras interferências. Ainda que 

esses conceitos fujam ao nosso entendimento, eles são intrínsecos ao nosso fazer e 

estão guardados dentro de nós. 
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2. ABORDAGENS CONCEITUAIS 

 

O referencial teórico da pesquisa que será discutido aqui visa compreender e 

associar as abordagens de Fayga Ostrower (2012) e Dinah Bueno Pezzolo (2013), a 

partir de suas obras Criatividade e Processos de Criação e Moda e Arte, 

respectivamente. Ostrower é a referencia que serve para contextualizar de maneira 

coerente de que forma se dá o processo criativo, e Pezzolo elucida as releituras no 

processo de criação, a relação entre os sistemas de moda e arte, e as contribuições 

mútuas entre esses dois sistemas. 

Os conceitos abordados por Fayga Ostrower tem enfoque no ser humano e 

no seu potencial criativo. Ostrower considera a criatividade como um potencial 

inerente a qualquer ser humano e a criação como uma necessidade. Admitindo não 

ser o potencial criador uma qualidade atribuída apenas ao campo das artes, 

Ostrower pondera que esse atributo se elabore em um contexto cultural. Isso 

significa dizer que os valores culturais se moldam ao próprio estilo de vida 

interligando os processos criativos a dois níveis de existência: o individual e o 

cultural. 

Pezzolo, que tem nesta pesquisa, o papel de reafirmar de maneira ilustrativa 

os conceitos elaborados por Ostrower, enxerga a pintura como uma arte oriunda da 

sensibilidade do artista, tendo, portanto, a função de nos emocionar, e a moda como 

uma resenha da história da arte, assumindo um caráter mais sedutor. 

Ostrower ainda discute outra ideia, que corresponde a um formar. “Sejam 

quais forem os modos e os meios, ao se criar algo, sempre se ordena ou se 

configura” (OSTROWER, 2012, p 5). São novas coerências se estabelecendo na 

mente humana, fenômenos que são compreendidos em termos novos. 

A moda em si só se firma na segunda metade do século XIX, pois ela não se 

resume a construções ordenadas voltadas para a vestimenta, a moda é também 

caracterizada por um fenômeno social cuja maior característica é a efemeridade. 

Mas a vestimenta esteve presente na vida do homem muito antes desse fenômeno 

se tornar real, e as criações voltadas para a vestimenta acompanham épocas e 
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culturas desde a Antiguidade, podendo ser estudadas por meio das retratações1 

feitas por pintores. 

Para Ostrower (2012) o ato criador é intrínseco a cada ato. Quando 

percebemos, sentimos, vemos, tocamos ou temos qualquer tipo de reação ao que 

acontece a nossa volta e relacionamos com outras vivências, estamos nesse 

instante dando forma, pois novas ordenações estão se estabelecendo. 

Essas formas de percepção não são gratuitas e as relações não se 

estabelecem sem sentido, ainda que no momento exato essa conexão não pareça 

lógica. 

Em cada ato nosso, no exercê-lo, no compreendê-lo e no compreender-nos 
dentro dele, transparece a projeção de nossa ordem interior. Constitui uma 
maneira específica de focalizar e de interpretar os fenômenos, sempre em 
busca de significados. (Ostrower, p. 9, 2012) 

É essa busca por significados que motiva a criação humana, a comunicação 

através de formas ordenadas. Essas ordenações são percebidas de maneira mais 

coerente quando buscamos na história da arte estudar períodos marcados por uma 

poética estabelecida. Pezzolo faz um paralelo entre esses períodos históricos e as 

releituras pós-modernas. Nesses momentos onde a moda ainda não havia se 

estabelecido, as criações voltadas para a vestimenta aconteciam de maneira 

repetitiva, às vezes por um longo tempo, podendo sofrer pequenas alterações, 

porém pouco significativas. 

Ostrower entende a criação não só como uma vontade ou um prazer, mas 

também como uma necessidade. Segundo ela, o homem só é capaz de crescer 

enquanto ser humano coerentemente se ordenar, formar ou criar, tratando-se de 

processos racionais e intuitivos. 

Para a autora esses processos intuitivos se tornam conscientes na medida 

em que ganham forma. A consciência é algo que está em constante transformação: 

”Ela vai se formando no exercício de si mesma num desenvolvimento dinâmico e o 

homem não somente percebe as transformações como, sobretudo, nelas se 

                                            
1
 Ato ou efeito de retratar, tirar ou pintar retrato. 
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percebe.” (OSTROWER, 2012, p. 10). Sendo a percepção a premissa para a 

intencionalidade. 

Embora essas mudanças tenham custado a acontecer na história da 

vestimenta, quando a moda começa ganhar forma essas transformações passam a 

ser o sentido do processo e se tornam constantes. A criatividade é colocada em 

voga e regras se estabelecem dando vazão a ciclos que perduram até os tempos 

atuais. 

O ato criador não parece existir antes ou fora da “intencionalidade” para 

Ostrower. Não tem como avaliar ou buscar por novas coerências fora da 

intencionalidade, porém há critérios que são elaborados pelo homem por escolhas 

alternativas. Ainda assim, Ostrower considera que só ante o ato intencional, faz-se 

sentido falar de criação. 

Para Ostrower o homem será um ser consciente e sensível em qualquer 

contexto cultural, pois “A consciência e a sensibilidade das pessoas fazem parte da 

sua herança biológica, são qualidades comportamentais inatas” (OSTROWER, 

2012, p.11) Isso significa dizer que essas qualidades, que são herdadas 

geneticamente, realizam-se sempre e unicamente, dentro de formas culturais. 

Pezzolo recorre à história da arte para elucidar essas questões referentes ao 

processo de criação dentro de uma cultura. Tratando-se de vestimentas, fatores 

como hierarquia, clima e sexo, influenciavam de maneira mais incisiva quando a 

moda ainda não tinha se estabelecido. O mundo moderno nos permite novas 

tradições, troca de cultura e clima com mais facilidade e o acesso a produtos mais 

acessíveis com maio constância. 

Ostrower considera que os processos de criação estejam sempre ligados à 

sensibilidade e, inata ao ser humano, não caracteriza seres privilegiados, 

equivalendo à porta de entrada das sensações. No entanto grande parte da 

sensibilidade está vinculada ao inconsciente e a outra parte, a que chega ao nosso 

consciente, é chamada de percepção, sendo ela a elaboração mental das 

sensações. 



19 

 

 

 

 

A percepção é a responsável pela estruturação dos níveis conscientes e 

sendo a sensibilidade do indivíduo aculturada, ela acaba por orientar o fazer e o 

imaginar individual. 

Na visão de Ostrower, nossa memória entra também como um desempenho 

do consciente, ela possibilita a ligação do ontem com o amanhã e dessa forma ele 

consegue reter certos momentos e usar essa memória em uma disponibilidade 

ampla para um futuro qualquer. 

 A intencionalidade acaba por se estruturar junto a essas memórias que 

conseguimos ter acesso e são de extrema importância no criar, embora nem sempre 

sejam conscientes e por vezes sejam descobertas pelo próprio criador somente 

após a ação. Supondo-se que a memória seja ativada baseada em certos contextos 

e não a partir de fatos isolados, Fayga Ostrower admite que ela se amplie a cada 

nova ordenação. 

Tanto Pezzolo, quanto Lipovetysky (2009) citam Charles Frédéric Worth como 

um mestre que soube aproveitar tudo que o processo de criação pode oferecer da 

melhor maneira possível, incluindo principalmente a memória e a intencionalidade. 

Worth era um exímio costureiro, o que significa dizer que o seu processo criativo 

estava voltado para uma técnica dominada por ele. Ele sabia o que estava criando, 

para quem, inspirado em que, com que finalidade, e sua mente se ampliava junto 

com o seu processo, já que sua memória havia sido treinada para essa técnica. O 

que teve de realmente novo no trabalho de Worth, foi a criação da demanda, da 

necessidade de comprar o que ele tinha pra oferecer e por isso ele é considerado 

por muitos o pai da moda. 

Referindo-se ao imaginativo, Ostrower enxerga as associações como 

compositora da essência do nosso ser imaginativo. Elas acontecem de maneira 

espontânea e incontrolável, porém são extremamente coerentes. As associações 

capacitam o nosso imaginar, pois através delas sabemos quais prioridades interiores 

influem em nosso “fazer”, através desses símbolos nos comunicamos. 

É nesse contexto que Pezzolo ilustra de maneira mais enfática os conceitos 

de Ostrower. O processo de criação passa por uma série de etapas que são 
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cumpridas de maneira organizada e em conjunto. As associações aparecem como 

um ponto fundamental no trabalho de Pezzolo já que o ponto de partida das suas 

aclarações são as releituras feitas na moda a partir da arte. A arte aparece como um 

ponto de partida para os designers de moda e Dinah Pezzolo destrincha como cada 

período, desde a Antiguidade até a Contemporaneidade, influenciou nas produções 

de moda sendo, portanto, símbolos comunicativos. 

Todas as formas simbólicas de ordenações são também formas de 

comunicação: “A forma converte a expressão subjetiva em comunicação objetivada” 

(OSTROWER, 2012, p. 24). A partir disso qualquer tipo de ordenação torna-se 

expressiva para nós e as coisas mais simples satisfazem a um processo 

fundamental de dar forma aos fenômenos a partir de ordenações interiores 

específicas. 

O potencial criador aparece para Fayga Ostrower como uma ordem mais 

geral. Ela explica que em cada função criativa sedimentam-se certas probabilidades, 

as quais talvez se tornem reais, com isso outras possibilidades são excluídas. E 

nesse sentido “Todo construir é desconstruir” (OSTROWER, 2012, p. 26). Isso 

implica dizer que o processo de criar incorpora um princípio dialético onde o ampliar 

e o delimitar representam aspectos concomitantes: 

O potencial criador elabora-se nos múltiplos níveis do ser sensível-cultural-
consciente do homem, e se faz presente nos múltiplos caminhos em que o 
homem procura captar e configurar as realidades da vida. Os caminhos 
podem cristalizar-se e as vivências podem integrar-se em formas de 
comunicação, em ordenações concluídas, mas a criatividade como potência 
se refaz sempre. A produtividade do homem em vez de esgotar-se, amplia-
se. (OSTROWER, 2012, p. 27). 

Na perspectiva de Ostrower a imaginação criativa é um pensar específico 

sobre um fazer concreto e a intuição como base para os processos de criação, e o 

que a torna expressiva é a qualidade nova da percepção. 

 A expressão por meio da criação configura a vida um sentido, já que, “O criar 

é tão difícil ou tão fácil como viver. E é do mesmo modo necessário” (OSTROWER, 

2012, p. 166). 

Em seu livro Moda e Arte: Releitura no processo de criação, Dinah Pezzolo 

faz um paralelo entre esses dois sistemas (arte e moda) e parte da premissa que a 
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criatividade na moda inspira-se nas belas artes desde a Antiguidade até os tempos 

atuais. 

As retratações por meio da pintura eram naturais, e através delas podemos 

perceber a evolução do traje nas mais diversas épocas, embora essa analogia entre 

moda e arte tenha começado a se delinear no final de Idade Média. A pintura 

consegue transmitir para os dias atuais não a moda, mas as relações de hierarquia 

por meio do vestuário. Os designers que sucederam a Idade Média fizeram e fazem 

releituras desses processos de criação inspirados nessas retratações. 

Pezzolo explica que grandes ícones da história como a rainha Nefertari 

retratada em seu tumulo em Tebas (Figura 1), serviram de inspiração para novas 

ordenações. Da Antiguidade foram redescobertos o plissado, a transparência, as 

palas arredondadas, as amarrações, as saias de babado, entre outras coisas. A 

própria silhueta feminina acentuada em estátuas serviu como base para as 

transformações como uma recusa à própria natureza na busca da aparência ideal. 

Coleções como a da Dolce&Gabanna do ano de 2000 se inspiraram em 

elementos encontrados na cultura egípcia. Transpasse, amarrações e malha 

canelada também fizeram parte de look’s elaborados pela italiana Laura Biagiotti em 

1943. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Rainha Nefertari. 

Fonte: Pezzolo (2013, p.14). 
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Na Grécia e na Roma, poucas eram as diferenciações entre as vestimentas, 

haviam alternâncias quase imperceptíveis, embora na Grécia, as togas usadas por 

homens e mulheres fossem proibidas a estrangeiros e escravos.  

Com o Desenvolvimento da Europa Ocidental, já é possível notar nos 

mosaicos Bizantinos as túnicas usadas pela alta classe, enfeitadas com fios de ouro, 

pérolas e pedras preciosas. A nobreza passou a usar trajes mais trabalhados, 

enquanto a classe inferior se vestia de maneira simples, mas não tardou para que 

essa situação mudasse e lojas especializadas trouxessem, na Idade Média, trajes 

mais sofisticados, os quais, segundo Pezzolo, serviram de inspiração para artistas 

como Yohji Yamamoto em 1999, em Paris. 

No Renascimento, os camponeses libertam-se do senhorio ao mesmo tempo 

em que o capitalismo toma a frente e passa a determinar as posições sociais, e 

nesse momento a burguesia mistura-se à nobreza por conta da crescente qualidade 

dos produtos disponíveis. Os bordados e a pele caracterizavam a riqueza e o 

vestuário estabelece um rompimento entre a Idade Moderna e a Medieval. Então, 

Pezzolo torna a observar a arte fazendo sentido na moda quando, após quinhentos 

anos, Christian Dior utilizou de elementos como cintura marcada e ventre 

proeminente para apresentar em uma de suas coleções.  

Essas são as associações citadas por Ostrower e mostradas em termos 

práticos por Pezzolo. Dois sistemas se entrelaçando e enriquecendo o fazer. Uma 

memória materializada por meio de retratações é utilizada como base para um novo 

processo de criação. As releituras são a causa das desconstruções, e dão espaço a 

novas construções. 

Vermeer também é lembrado por designers nesse processo de junção de 

sistemas. “Marc Jacobs em sua coleção outono-inverno 2007 para a Luis Vuitton, 

deixou clara a inspiração na pintura de Vermeer.” (PEZZOLO, 2013, p. 45) O estilista 

conseguiu recriar climas por meio de cores. Antoon van Dick também usou da 

mesma fonte de inspiração em sua coleção para a Dior, e a combinação de cores 

remeteu ao clima barroco, obtido pelo cenário composto por um conjunto de vitrais. 
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Pezzolo lembra que o xale, essa peça usada para envolver os ombros, 

apareceu no século XVI. Visto como exótico e trazido para a França pelas mãos dos 

soldados de Napoleão, esse mesmo adorno tornou-se, novamente em 1996, um 

detalhe importante na moda nos desfiles prêt-à-porter em Paris. As culturas se 

mesclam quando o acesso a adornos, vestimentas e outros objetos conseguem ser 

comercializados de maneira mais fácil. 

As inspirações não cessaram. A elegância do Barroco era transmitida para a 

vestimenta e em seguida a leveza do Rococó, que na moda deu ênfase a texturas, 

brilhos em tonalidades claras (PEZZOLO, 2013). 

Nos movimentos artísticos que se seguiram aconteceu da mesma forma. 

Elementos eram capturados e reordenados em vestimentas. As vestimentas que 

pertenciam à determinada época seguiam o padrão e tempos depois essas mesmas 

vestimentas serviam como fonte de inspiração para novas criações. 

A moda foi influenciada pelo impressionismo, período no qual, segundo 

Pezzolo (2013), França e Inglaterra dedicavam espaço especial à moda feminina 

nas páginas das suas revistas. Os grandes bailes e as grandes valsas, representado 

por Renoir, trouxeram grandes inovações para a moda, principalmente em relação 

aos tecidos, já que a ocasião pedia tecidos mais leves, e desde então há a 

simplificação da moda em decorrência das mudanças de hábitos. 

Pezzolo elucida que durante maior parte da história da vestimenta, Paris era a 

referência para o vestuário feminino e Londres soberana no que dizia respeito à 

vestimenta masculina, então entre o final do século XIX e o início do século XX, a 

Itália luta para estabelecer a sua própria moda. A contribuição da arte foi 

inquestionável e a utilização de materiais nacionais ajudou na emancipação.  

O Made in Italy, que surgiu entre as décadas de 1870 e 1880, estava 

intimamente ligado às vanguardas artísticas como Art Nouveau, caracterizada pelas 

inspirações em formas orgânicas e referências orientais. O Expressionismo, com 

cores vibrantes, quase irreais e distorções contrapunha o Impressionismo em vários 

aspectos e mais tarde teve a sua variedade de estilos como o Cubismo e mais tarde 

o Surrealismo. 
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Os mosaicos Bizantinos (Figura 2) também serviram de inspiração para 

artistas como Klimt, que tinha uma variedade de tecidos étnicos e a partir deles 

vestidos eram desenhados e intitulados de vestidos “Reforma” (Figura 3), onde 

acontecia uma combinação de valores culturais diversos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poiret, como explixa Pezzolo (2013), foi o primeiro designer de moda do 

século XX. Trabalhando na maison de Worth e sendo um grande consumidor de arte 

criou um estilo revolucionário. Foi um pioneiro no uso da arte moderna em suas 

criações, o primeiro costureiro a lançar seu próprio perfume. Poiret se deixou 

influenciar pelo Balé Russo e tem suas criações lembradas até hoje pelos traços de 

Georges Lepape. 

Grandes designers de moda são, em sua maioria, grandes consumidores de 

arte. A arte é intrínseca à moda, ela a influenciou deste o seu início e o ligamento 

desses dois sistemas nunca cessou. Os dois sistemas são fundamentados em 

comportamentos, um mais do que o outro, mas os dois são frutos de uma cultura e 

pessoas com motivações pessoais, o que fazem da sua materialização uma 

expressão. 

Figura 2 – Mosaico Bizantino. Figura 3 – Detalhe do vestido de Klimt. 

Fonte: Pezzolo (2013, p.23). 

 

Fonte: Pezzolo (2013, p.140). 
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Todos os movimentos artísticos foram retratados na moda como: o Cubismo, 

o Neoplasticismo, a Art Déco, o Surrealismo, a Op-Arte, o Dadaismo, a Pop Arte, o 

Psicodelismo, entre outras.  

O Cubismo, que teve a sua influência entre 1907 e 1918, se baseava na 

geometrização das formas naturais. O Neoplasticismo, que defendia uma limpeza na 

composição da obra, reduzindo às suas formas mais puras. Esse movimento foi 

idealizado por Mondrian, e em 1965 a Saint Laurent lança o vestido Mondrian. A Art 

Déco foi um estilo luxuoso da década de 1920 e teve o seu nascimento da fusão de 

vários estilos como: Cubisto, Art Nouveau, Abstracionismo e outros. O Surrealismo 

foi um estilo nascido em Paris e a partir da década de 1930 começou a influenciar a 

moda. Grandes grifes como Nina Ricci, Lanvin, Balenciaga representaram-no com a 

proposta de manifestação, livre da racionalização das formas. Elsa Schiaparelli se 

juntou a Salvador Dalí para a criação de peças inesquecíveis como o chapéu em 

forma de sapato ou o vestido branco de seda com lagosta na saia (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A grande maioria dos movimentos artísticos foram representados na moda de 

alguma forma, mesmo os que a antecederam e com isso os laços foram criados. A 

fusão dos dois sistemas foi inevitável. 

Figura 4 - Elsa Schiaparelli 

Fonte: Portifólio da Bruna 
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Obras consagradas também serviram como fonte de inspiração como quadros 

de Matisse, que serviu de inspiração para o vestido “Matisse” (Figura 4) de Ives 

Saint Laurent, Monet (Figura 5) que inspirou Yves Saint Lauren (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Durante toda a história da moda as transformações foram inevitáveis e até a 

forma de apresentação das criações evoluíram. Pezzolo (2013) compara um desfile 

de moda à composição de um quadro, onde as técnicas são aperfeiçoadas. As 

tecnologias usadas nas apresentações fazem o conjunto parecer sintonizado:  

O som da música indica o início de mais uma apresentação de moda. 
Projetores iluminam a passarela, como se fossem pinceladas de um grande 
mestre preenchendo mais uma tela. Ao final entra o criador da coleção, 
como uma assinatura em mais uma obra realizada. (PEZZOLO, 2013, p. 
197) 

E é dessa maneira que toda essa relação entre moda e arte se apoia. Na 

construção de novas leituras e de novas descobertas e criações a partir de pontos 

em comum. 

As releituras a partir das artes na história da vestimenta antecedem a moda e 

o mosaico aparece como uma modalidade que tem seu início na história a partir do 

século VI a.C.. As primeiras aplicações da técnica foram encontradas na Macedônia 

Figura 5 – Vestido Matisse. 
Figura 7 – Jaqueta de I.S.L. Figura 6 – Íris, 1889. 

Fonte: Pezzolo (2013, p.158). 

. 

Fonte: Pezzolo (2013, p.186). 

 

Fonte: Pezzolo (2013, p.186). 
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e se resumiam à montagem de formas geométricas em preto e branco para a 

pavimentação de pisos; um século depois as cores foram sendo introduzidas, ao 

mesmo tempo em que surgem formas mais complexas, como a de animais e 

pessoas. 

Os Bizantinos aparecem na história como os responsáveis pelo 

aperfeiçoamento dessa técnica e chegam a fazer dela a maior representatividade da 

arte bizantina no período românico. No mundo Islâmico o mosaico teve a sua 

representatividade em grandes construções e no período moderno essa técnica 

torna-se a arte mural por excelência conseguindo grandiosos efeitos nas misturas 

das cores e uma harmonia perfeita com a arquitetura moderna. 

 Hoje se destacam quatro importantes artistas conhecidos mundialmente 

pelos trabalhos desenvolvidos com o uso desse método: Maurits Cornelis Escher, 

um artista gráfico holandês que apresenta obras com bidimensionalidade e por isso 

considerado também um grande matemático; Marcelo José de Melo, um 

artista brasileiro naturalizado britânico e coautor do livro De Kunst van het 

Mozaieken (sua mais recente contribuição à área do mosaico) que foi publicado na 

Holanda em janeiro de 2010 pela editora Forte Uitgevers; Sonia King, que trabalha 

com a criação de mosaicos usando os melhores materiais recolhidos a partir de 

fontes em todo o mundo: smalti, ouro, mármore, vidro vítreo, cerâmica e muito mais 

e a inglesa Emma Biggs que trabalhou como artista de mosaico mais de 25 anos e 

participou da criação da oficina Mosaic em 1987. O trabalho de Emma é mais 

associado com um interesse na cor e padrão. Ela começou como uma construtora e 

fabricante de mosaicos para contextos arquitetônicos, mas seu trabalho pessoal tem 

focado cada vez mais em questões culturais e históricas. 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brit%C3%A2nico
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3. O OLHAR DA ARTISTA 

 

Estudar o processo criativo de alguém demoraria uma vida, pois criamos todo 

o tempo e por vezes sem nos dar conta disso. A criação é uma ação inerente ao ser 

humano e nem sempre está relacionado ao campo das artes. Criar, como elucida 

Fayga Ostrower (2012), implica em dar forma, e o formar implica em transformar. 

Trata-se de novas coerências.  

Na arte a produção é entendida como criativa de maneira mais conexa, pois o 

ato intencional é deixado explicito no momento da criação. Nesse andamento obras 

estão sendo construídas com o objetivo maior da apreciação. Buscando entender de 

que forma a moda e a arte se interligam e como o campo das artes clássicas não só 

interfere, mas aparece como uma fonte inspiradora, me propus a estudar o processo 

criativo da designer de moda baiana e autora da coleção “Gaudí: o arquiteto das 

formas impossíveis”, Luciana Galeão, no intuito de entender de que forma se traduz 

esses fragmentos de memória ligados à arte na sua obra e como a influência desse 

artista e de tantos outros enriquece a sua produção. 

Nascida em Salvador, a designer de moda criou a sua marca em 2003 e 

desde então trabalha com a arte do mosaico. De maneira bastante peculiar tenta 

trazer as suas coleções para contextos baianos sem que o processo criativo perca a 

sua identidade e mantém a relação entre moda e arte sempre presente nas suas 

criações. O intuito de Luciana Galeão (2013), a priori, foi estudar arte, mas acabou 

se voltando para a moda. A arte nunca esteve à parte no seu trabalho, se inspirando 

em grandes mestres procurou trazer a tona um trabalho que hoje considera também 

conceitual. “Eu sempre busco referências na arte, para que tudo se torne bem 

conceitual”. Embora a criação acontecesse de forma natural, ter que lidar com a 

efemeridade da moda sempre foi um agravante. Trabalhar com moda é impor ao seu 

estilo de vida uma rotina cansativa e desgastante. “O processo de criação tem que 

ser limitado a um tempo muito curto e eu me sinto uma refém do mercado por esse 

tempo ser tão limitado”(Galeão, 2013). 



29 

 

 

 

 

Nesse sentindo, o artista tem certa vantagem. Uma obra de arte é um bem 

apreciativo. Galeão explica que um artista não precisa de uma quantidade específica 

de quadros em um ano, eles podem criar dois ou três, e o tempo que ele gastar com 

o seu processo de criação será ditado pela sua necessidade, sendo assim, a 

entrega se torna maior e mais leve. Uma designer de moda está presa a um ciclo 

que se torna cansativo com o passar do tempo, e é preciso um momento de 

descanso entre grandes períodos de criação, ou o que era pra ser o seu trabalho 

torna-se um peso. 

O mercado da moda tem esse agravante. Por mais que a criação seja 

inerente e necessária, viver em função dela sem ter um bom espaço de tempo para 

renovações interiores se torna desgastante. A captação de memórias é “permitida” 

pela nossa percepção e acontece durante toda a vida, mas como boa parte delas 

está associada ao nosso inconsciente, transformar isso em comunicação objetiva 

demanda um esforço.   

Galeão (2013) se via tendo que fazer três coleções por ano, e ficava presa em 

um ciclo. A moda faz parte de todo esse contexto capitalista e uma designer de 

moda tem objetivos fixos a cada coleção, que são: criar, preparar e vender. Galeão 

cumpria todo esse processo com uma coleção e quando terminava a próxima 

coleção já tinha que estar pronta: 

Tenho peças nas minhas coleções que demoram 15 dias para estarem 
prontas, e eu tinha que optar em: fazer um trabalho mais simples e deixar 
pronto em um tempo razoavelmente menor ou manter a riqueza de detalhes 
e diminuir a produção. (GALEÃO, 2013) 

Manter a produção acarretaria em outro problema, já que o que caracteriza o 

seu trabalho é justamente a riqueza de detalhes que existe em cada peça. As peças 

produzidas por Galeão dispõem de mosaicos riquíssimos em detalhes e cores, 

sendo feitos manualmente e deixar essa qualidade de lado nunca foi a sua 

pretensão. 

Ela conta que uma vez vendeu um vestido para uma cliente de Belo Horizonte 

e ela se emocionou. Ela tinha tido filho a mais ou menos um ano atrás, e estava com 

sobrepeso além da depressão pós-parto:  
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Eu gosto quando outras pessoas se sentem felizes com o meu trabalho. Eu 
imagino que ela tenha se emocionado por vários motivos. Por estar bem 
consigo mesma depois de ter passado um tempo sem gostar do seu corpo e 
agora poder se ver no espelho gostando do que estava refletido nele, mas 
também porque o vestido que ela comprou, a fez se sentir assim. (GALEÃO, 
2013) 

Galeão explicou que todo o sentimento depositado naquele vestido por ela, foi 

sentido pela sua cliente e que a sua reação foi chorar e agradecer. Para Galeão é 

esse tipo de recepção com o seu trabalho que a motiva a criação. “Aquilo me 

tocou”(GALEÃO, 2013). 

Isso só reafirma a hipótese de que mesmo que nossa criação seja um fruto 

das nossas projeções interiores, não significa dizer que ordenações feitas por nós 

não possam ser compartilhadas, entendidas e sentidas por outras pessoas. É uma 

relação de troca onde a síntese do que eu sinto e ordeno é novamente interiorizado, 

reordenado por alguém.  

Luciana Galeão aponta a criação como uma necessidade, e segundo 

Ostrower, a realização desse potencial, uma precisão. A criatividade é muitas vezes 

relacionada apenas ao campo das artes, o que na visão de Ostrower é um grande 

engano, já que viver e criar são ações interligadas, sendo o criar correspondente a 

um formar, um dar forma a algo novo, e sejam quais forem os meios  e as maneiras, 

ao se criar algo, estamos também configurando e ordenando: “Consideramos a 

criatividade um potencial inerente ao ser humano, e a realização desse potencial 

uma de suas necessidades. As potencialidades e os processos criativos não se 

restringem, porém, à arte.” (OSTROWER, 2012, p. 5). 

Galeão (2014) acredita que a expressão se dê através de uma conexão 

consigo e ao mesmo tempo com a sua bagagem. Apesar de ser uma qualidade 

intrínseca ao homem, a criatividade se elabora no contexto cultural. Ostrower explica 

que “todo indivíduo se desenvolve em uma realidade social, em cujas necessidades 

e valores culturais se moldam os próprios valores de vida” (OSTROWER, 2012, p. 

5). Desta forma, existem no ser humano duas potencialidades que serão 

desenvolvidas cada uma ao seu modo: uma que representa uma potencialidade 

individual e outro resultado dessa potencialidade inserida em um contexto cultural, o 
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que nos leva a entender que a criatividade é desenvolvida nesses dois níveis, sendo 

eles os níveis individual e cultural. 

Ostrower (2012) entende o fazer humano como uma atuação de caráter 

simbólico, onde todo criar é uma forma de comunicação, e o resultado do processo 

aparece como um aspecto expressivo de um desenvolvimento interior ao qual são 

vinculados os processos de maturação e crescimento: 

As línguas constituem sistemas de comunicação verbal. Conquanto a fala 
seja da maior importância, fator fundamental de humanidade no homem, a 
nossa capacidade de comunicar conteúdos expressivos não se restringe às 
palavras; nem são elas o único modo de comunicação simbólica. Existem, 
na faixa da mediação significativa entre nosso mundo interno e externo, 
outras linguagens além das verbais. Diríamos que, ao simbolizarem, as 
palavras caracterizam uma via conceitual. (OSTROWER, p. 24, 2012) 

 Galeão enxerga o processo de “dar forma” como inerente a nós mesmo, mas 

também como um processo que exige uma entrega e por isso nos esgota 

emocionalmente, tendo que haver um espaço de tempo entre períodos de criação 

para uma renovação interior. "Criar é se expor"(GALEÃO, 2013) é um afloramento 

dos nossos pensamentos, sentimentos e da seleção de tudo que julgamos 

importante no decorrer da vida.  

Nós estamos impregnados de referências e aquelas que nos marcam são 

intimamente selecionadas e se unem às motivações pessoais, as quais são 

expostas no nosso ato criador, por isso que para Galeão (2013) a criação é também 

uma exposição. Ostrower (2012) explica esse esgotamento partindo do princípio de 

que em cada ato nosso transparece uma projeção da nossa ordem interior. 

Acontece como uma resposta aos fenômenos, que são focalizados e sujeitos a 

interpretações em busca de significados. É essa busca por ordenações e 

significados que motiva a criação.  

Essa seleção de memórias é o que antes eu chamei de fragmentos. Nós 

podemos fazer parte de uma mesma cultura e termos momentos em comum com 

outras pessoas, mas as percepções serão sempre diferentes por conta das nossas 

vivencias individuais anteriores e essa forma de captação e seleção de memórias 

nem sempre acontece de maneira consciente, mas quando algo é percebido e 

esclarecido para nós e em nós, resulta na estruturação. Os dados que podem ser 
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novos, familiares ou desconexos serão percebidos em conjunto como trama de uma 

ordenação interior e a exteriorização torna-se uma exposição. 

Apesar de saber quando começar e até onde o seu emocional lhe permite 

seguir, Galeão (2013) julga a criação como um processo intuitivo e irracional. Para 

ela a racionalidade limita o lado criativo, e embora a intencionalidade esteja ligada 

também ao comercial, processos mais difíceis e demorados às vezes surpreendem e 

acabam ultrapassando a expectativa no que diz respeito à comercialização desses 

produtos. Na moda existe um termo chamado “tendência”, que segundo Ilce Liger 

(2012) significa a propensão ou inclinação do que está para acontecer. Nesse 

momento acontecem pesquisas de mercado onde profissionais estudam 

movimentos da sociedade em diferentes âmbitos e identificam conceitos e são, 

portanto, a interpretação das reações socioculturais que surgem.  

As etapas de pesquisa de tendências são definidas por Liger como: a 

definição de fonte, a coleta de dados, a conceituação das fontes, a definição de 

amostras e por fim, a aplicação da pesquisa. Não significa dizer que Luciana Galeão 

esteja à parte de todo esse processo. Existem momentos específicos para essas 

pesquisas de mercado, mas não se pode deixar que o que “tende a ser” se torne um 

“deve ser”. Segundo Galeão, por vezes, a própria exteriorização te direciona, é tudo 

meio involuntário, as coisas vão surgindo e ganhando forma no decorrer do trabalho, 

sendo a sensibilidade a grande responsável por te guiar. 

A sensibilidade e a consciência fazem parte do homem em qualquer contexto 

cultural, segundo Ostrower (2012), mas ela não mensura essa relação: 

O homem será um ser consciente e sensível em qualquer contexto cultural. 
Quer dizer, a consciência e a sensibilidade das pessoas fazem parte de sua 
herança biológica, são qualidades comportamentais inatas, ao passo que a 
cultura representa o desenvolvimento social do homem; configura as formas 
de convívio entre as pessoas. (OSTROWER, p. 11, 2012) 

 Ostrower frisa que a criação se articula principalmente através da 

sensibilidade, sendo ela peculiar não somente a artistas ou privilegiados. A 

sensibilidade é assim a porta de entrada das sensações, mesmo que considere que 

maior parte dela esteja vinculada ao inconsciente.  
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Galeão também acredita que a sensibilidade seja o grande feitor de todo esse 

processo. Ela admite que a irracionalidade faça parte da criação, mas explica que 

considera um ato irracional como aquele em que as emoções falam mais alto: 

“Quando digo que a criação acontece de forma irracional, quero dizer que o 

emocional fala mais alto no momento da criação. Nenhuma criação vem de forma 

exata, ela vai sendo construída.” (GALEÃO, 2013). 

Por certo que não é possível aferir tais iniciativas ou incentivos, mas Luciana 

Galeão (2013) afirma ter uma base da importância da sensibilidade no seu trabalho. 

Ela garante que é impossível criar deixando o emocional de lado, sendo ele 

fundamental no processo de construção.  

Quando eu mensuro o que guia a criação, digo que oitenta por cento vem 
da sensibilidade, porque é isso que realmente nos guia e a outra parte é o 
mercado. Não tem como você fazer um produto que não seja viável. O 
mercado precisa aderir ou todo o seu trabalho terá sido em vão no que se 
diz a rentabilidade do produto. Eu não posso fazer um produto não viável, 
ele precisa ser comercializado, o mercado precisa absorver. (GALEÃO, 
2013) 

De forma semelhante, Ostrower atribui à sensibilidade guiada essa 

importância no criar, aponta a outra parte da sensibilidade como associada ao nosso 

consciente, e isso acontece de maneira organizada, sendo então nomeada de 

percepção. É a percepção que delimita o que somos capazes de sentir, ela elimina 

seletivamente o que não querermos perceber e a partir disso damos espaço a novas 

ordenações. 

A sensibilidade assume um papel importante no trabalho de Galeão. Ela 

acredita que essa qualidade atribuída ao ser humano seja inerente a qualquer 

pessoa e os processos de criação estejam ligados intimamente a ela. Segundo 

Galeão a sensibilidade se converte em criatividade quando alguém olha para algo de 

uma maneira que ninguém percebeu antes, e ai está o olhar do artista. Não que 

essa seja uma característica apenas das pessoas que trabalham com arte, de ver as 

coisas de uma maneira peculiar, mas quando esse olhar é transformado em arte, 

outros olhares se voltam para a releitura de um mesmo ponto de partida.  

Nós pertencemos a uma cultura e temos as nossas percepções individuais, 

mas quando damos forma a algo novo, não denota dizer que aquilo nunca tenha 
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sido feito antes. As criações assumem significados diferentes por serem feitas por 

pessoas com motivações interiores únicas e embora não sejamos iguais uns aos 

outros isso não nos impede de sentir e se identificar com o que foi criado, isso quem 

vai ditar é a nossa percepção. Para Ostrower (2013), a sensibilidade do indivíduo é 

aculturada e, por sua vez, orientada pelo imaginar individual.  

Embora Luciana Galeão tenha dito que todo o seu processo de criação se dê 

de maneira inconsciente e que a sensibilidade lhe guie, ela admite que a parte 

racional afira importância ao seu processo, uma vez que, baseado em 

comportamentos e tendências, faça a busca constante por materiais adequados.  

No decorrer da sua carreira como designer têxtil ela trabalhou com um 

material sintético chamado vinil em 1996, onde eram feitas camisetas com desenhos 

de pictogramas (Figura 7) aplicados com a utilização desse material. Pictogramas 

são símbolos que servem para representar objetos ou conceitos por meio de 

desenhos figurativos, é a ideia materializada através de desenhos, a exemplo das 

placas de transito. Em 2003, Luciana Galeão aderiu o uso do couro sintético aos 

apliques formadores de lindos mosaicos que marcaram a sua produção como 

designer têxtil. “Os retalhos coloridos formavam lindos mosaicos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Pictograma. 

Fonte: Caderno Pessoal de Luciana Galeão. 
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Luciana Galeão foi à busca de matérias que facilitassem o seu trabalho, que 

tivessem  bom custo-benefício que não fugisse ao seu processo. Apesar do couro, 

oriundo de animais, parecer uma boa escolha, devido à qualidade e a 

sustentabilidade, a designer optou pelo sintético. 

O couro e a pele dos animais são usados desde os tempos mais remotos pela 

humanidade e ainda hoje são considerados um dos mais especiais na moda de 

pontos de vista diversos, embora muitos países proíbam a exportação do couro cru 

ou adotem políticas de alíquotas. Ainda existe o couro sintético, que é o utilizado por 

Galeão. De acordo com Luiz Carlos Faleiros (2008) no jornal Folha de São Paulo, 

responsável pelo laboratório de couros e calçados do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas – IPT, o “couro sintético” não é nem couro, nem ecológico. “Existem 

vários materiais chamados de couro sintético, mas que são feitos de PVC, um 

derivado de petróleo”. Segundo o engenheiro, esse material só não prejudica o 

ambiente quando é feito de PVC reciclado.  

Galeão explica a sua escolha pelo couro sintético mesmo prezando pela 

sustentabilidade e sabendo dos agravantes da sua escolha. “A sustentabilidade no 

Brasil nunca é cem por cento” (GALEÃO, 2013). Ela diz ter três motivos básicos para 

não trabalhar com o couro animal: o preço, a baixa variedade de cores, e os 

processos ao qual ele tem que ser submetido para ter maior qualidade, que acaba 

encarecendo o produto. Segundo ela o couro sintético pode não ser sustentável 

quando não se trata de PVC reutilizável, mas no seu ateliê a política é de não se 

jogar nada fora. “Eu uso praticamente tudo, o descarte chega a ser quase zero por 

cento” (GALEÃO, 2013). Essa é a forma que Galeão tem de trabalhar com o couro 

sintético sem trazer danos maiores ao meio ambiente.  

Segundo Liger (2012), a pele para ser transformada em couro passa por uma 

série de processos químicos e operações mecânicas. Como o curtimento, que serve 

para a conservação do material. Ela afirma que o couro brasileiro ainda não chegou 

a um bom patamar de qualidade e as exigências são muitas. 

Dentre outros fatores o que levou Galeão a optar por um material sintético é a 

maneira como os animais são confinados e abatidos. Esse agravante lhe trouxe uma 
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inquietação muito grande e a fez pensar que seria melhor trabalhar dessa forma do 

que ter que trabalhar com o couro de bovinos, por exemplo. 

A escolha feita por Luciana Galeão pelo couro sintético se deu pela facilidade 

de corte e a variedade de cores que facilitaram o uso desse material e ainda que as 

justificativas sejam extensas para a utilização dessa tecnologia, ela faz uso, por 

vezes, de materiais variados como o couro de animais (vaca e peixe), e pesquisa 

outros materiais com critérios sustentáveis.  

Embora a iniciativa na busca por materiais que sejam ecologicamente 

corretos,Ilce Liger aponta para outro ponto de vista no qual ela expõe que: 

Na moda, a criatividade não pode ser dissociada da tecnologia. A 
criatividade é uma mola propulsora das pesquisas tecnológicas na 
construção de novas ideias, nas adaptações e nas transformações das 
matérias-primas. (LIGER, 2012, p. 121) 

Ela explica que a Merceologia é o estudo de matérias-primas e tecnologia e é 

de fundamental importância ter conhecimento a respeito dos procedimentos e 

características tecnológicas, pois eles podem interferir na produtividade, qualidade e 

comercialização dos produtos. 

Embora seu trabalho seja considerado por muitos atemporal, Galeão afirma 

que a cada coleção busca utilizar formas e cores que seguem a cartela. Liger (2012) 

explica que conceber uma coleção significa estruturar um projeto baseado em 

estudos previamente realizados. Quem trabalha com moda, tem que ter a 

sensibilidade de captar a tendência do mundo e projetar na moda uma imagem 

singular do cotidiano e do futuro.  

Na moda nada é realmente casual, quem cria uma coleção tem que ter 

consciência da sua projeção, não podendo ser ela uma preferência pessoal, embora 

hajam marcas registradas de seus criadores que podem fugir à regra por vezes. 

Conquanto, Galeão sofre o efeito das duas regras, a primeira e fundamental que 

acarreta na pesquisa de mercado e a outra na introdução do gosto pessoal que 

acontece quando opta por trabalhar incessantemente com mosaicos e até na 

escolha do dourado e do prateado por considerar conseguir com eles um efeito 

melhor.  



37 

 

 

 

 

Inspirada por tudo o que acha interessante afirma ter um arquivo de ideias. 

Tudo o que ela vê ou acha atraente, vai anotando e fotografando, com isso aderiu ao 

hábito de consultar o seu arquivo sempre que vai iniciar um trabalho novo. O ato 

intencional se estrutura junto à memória, e nesse caso uma memória retratada. 

Muitas vezes a nossa intenção perante a utilização dessa memória em um trabalho 

futuro, só se torna clara após a execução e é a junção do ontem com o amanhã que 

dá sentido à verdadeira dimensão do criar. A incorporação de memórias é ilimitável 

e a consciência se amplia para nossas percepções e associações. No momento em 

que a memória materializada é consultada, são feitas mediações para saber se o 

momento coletivo é favorável para aquele tema, se o seu conceito, cores e emoções 

estão de acordo com o comportamento das pessoas.  

O criar em si já é uma coerência, é transformar para dar forma, mas a moda 

agrega ainda outra configuração de coerência, e na visão de Galeão (2013) ela é 

essencial. O seu trabalho é, também, fundamentado em comportamentos e isso tem 

de ser levado em consideração no momento da criação. Não é apenas uma arte 

apreciativa, é uma arte utilitária, ela vai ser vestida. Pessoas se vestem, 

personalidades se vestem e nós, por vezes, somos reflexo daquilo que 

consumimos/vestimos. São motivações pessoais dando forma a peças artísticas e 

utilitárias pertencentes a uma cultura com costumes específicos e mutáveis. 

A criação, como explica Ostrower (2012), nunca é uma questão apenas 

individual, apesar de ser uma questão do indivíduo. O contexto cultural aparece 

como um mensurador das possibilidades abrangendo recurso de materiais, 

conhecimentos, propostas possíveis e ainda valorações. A individualidade é apenas 

o acervo intelectual de cada um com potencialidades únicas. 

Luciana Galeão sabe que o seu trabalho é baseado em comportamentos e 

que a produção de todo esse material faz parte de um mercado. Em sua entrevista 

ela disse: “Sabe, eu costumo dizer que a moda está fora de moda”. Ela explica que 

não faz o menor sentido a produção de milhões de coisas pra que as pessoas 

consumam sem parar. As pessoas precisam consumir coisas com as quais se 

identifiquem e é por isso que a rotina na moda é angustiante. Galeão esclarece que 
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todos os que trabalham com moda se veem obrigados a cumprir uma rotina muito 

cansativa de criar em excesso, e esse excesso acaba sufocando o lado emocional: 

Por isso que eu precisei de um tempo em 2003. Saber que você tem que 
parar para começar a criar de novo, quando o processo da criação anterior 
ainda nem terminou é cansativo. A criatividade não pode ser ligada ou 
desligada, ela precisa ser sentida e aflorada. (GALEÃO, 2013) 

O criar na moda é se debruçar sobre os seus valores, memórias, pesquisas e 

inspirações. Ostrower explica essa relação: 

As “nossas formas” se constituem em referencial para avaliarmos os 
fenômenos, em nós e ao redor de nós. É o aspecto individual do processo 
criador, de unicidade dentro dos valores coletivos. Ainda que em cada 
pessoa as potencialidades se realizem em interligação com fatores 
externos, existem sempre fatores internos que não podemos desconsiderar. 
(OSTROWER, 2012, p.26) 

Existem regras, mas existem também motivações e são as motivações que 

sustentam as regras que por vezes se fazem desnecessárias diante da imensidão 

de sensações causadas pela exposição do artista, que se dedica cotidianamente à 

tradução da expressão das suas motivações interiores por meio de uma linguagem 

simbólica materializada. 

Galeão diz que o seu maior desafio como criadora é o de fazer uma roupa 

bacana tendo em vista a quantidade de tempo que ela vai ficar pronta, ou seja, a 

produção. Por vezes é mais digno se debruçar em uma criação que se faça 

relevante tanto para o criador quando para o consumidor, do que criar em série e 

não ter nenhuma memória pra compartilhar. “Acho que a grande solução no 

mercado da moda para mim é vender pouco para ter mais tempo de criar” (GALEÃO, 

2013) 
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4.  AS RELEITURAS DAS FORMAS IMPOSSÍVEIS DE GAUDÍ 

 

Sinteticamente falando, esse capítulo trata do processo criativo de Luciana 

Galão na coleção “GAUDÍ: o arquiteto das formas impossíveis”: Quais obras 

realmente impactaram no seu processo, quais qualidades do trabalho de Gaudí 

interferiram diretamente no trabalho da designer e como a materialização dessas 

releituras aconteceu. Para isso foi preciso elaborar um breve histórico sobre os 

trabalhos mais importantes de Gaudí e correlacionar de forma coerente com a 

coleção elaborada por Galeão. 

Durante a maior parte do seu processo criativo, Galeão fez uso do couro 

sintético na construção de mosaicos aplicados em roupas. A cada coleção uma nova 

inspiração, mas são os elementos fixos que marcam a criação da designer de moda, 

como o corte da tessela2 e a opção por cores fixas, como o dourado e o prateado, na 

elaboração das peças. 

As coleções de Luciana Galeão são marcadas pelo uso constante das formas 

geométricas e da relação dessas formas com o preenchimento a partir de 

inspirações próprias de cada nova configuração, a exemplo da Coleção “Impura 

Geometria”, que inspirada no modernismo e em artistas como Sônia Delaunay, 

Athos Bulcão, Lygia Clarck e Hélio Oiticica, tem como proposta a percepção mais 

aguçada da espacialidade e a construção não linear dessas formas geométricas, 

causando uma inquietação ou uma harmonização entre essa ordenação e as formas 

básicas e puras da geometria. Ainda no processo de Galeão encontra-se a coleção 

“Entre a Carpa e o Dragão3”, onde de forma sutil as tesselas são cortadas em estilo 

mais apropriado de maneira a representar cada símbolo abordado pela lenda. O 

couro é geralmente usado por Galeão em forma de quadrados ou retângulos, mas 

nessa coleção o formato de meia lua foi introduzido a representar escamas da Carpa 

em sua metamorfose. 

                                            
2
 Peça de mosaico 

3
 Lenda chinesa onde a carpa segue intuitiva e altiva – contra a correnteza – vencendo rotas, 

bastando-se , para então, transformar-se dragão. Cruzando os dois mundos, o original imerso até o 
etéreo celeste, a viagem a metamorfoseia. 
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Na coleção GAUDÍ: O arquiteto das formas impossíveis, Galeão usa como 

referência as criações desse arquiteto e artista que teve todo o seu processo 

desenvolvido em Barcelona, onde fatores econômicos e culturais favoreciam o 

desenvolvimento do Modernismo Catalão (termo usado na Espanha para se 

designar à Art Nouveau). 

Nesse contexto, Gaudí foi considerado o expoente máximo do modernismo 

catalão, além de desenvolver uma estética própria. Ele passa a introduzir o mosaico 

em suas construções e consegue arquitetar sete grandes obras sendo elas: Parque 

Güell, Palácio Güell, Casa Milà, Casa Vicens, fachada da Natividade e cripta da 

Sagrada Famíla, Casa Batlló, Cripta da Colónia Güell. 

Durante grande parte de sua vida, Gaudí esteve intimamente ligado à família 

Güell, além de estar largamente representado numa espantosa quantidade de 

construções residenciais e urbanas. Sua visão arquitetônica em geral faz com que 

seu estilo revele-se não exclusivamente nas fachadas e partes exteriores de suas 

edificações, como também no desenho interior, que expõe uma riqueza de detalhes 

e a colaboração de outros artesãos para o seu cumprimento. A arquitetura de Gaudí 

é marcada por um estilo próprio, caracterizado pela busca de novas soluções 

estruturais, que integra a tradição à inovação. 

O contexto intelectual no final do século XIX na Catalunha foi marcado pelo 

modernismo, um movimento que se estendia por volta de 1880 para a Primeira 

Guerra Mundial, em paralelo às correntes como Naturalismo e Art 

Nouveau. O modernismo diferia dos outros movimentos, tornando-se importante 

para a identidade cultural popular. As obras de Gaudí representam a genialidade do 

arquiteto, expressando qualidades particulares espaciais, plasticidade nas linhas 

ondulantes, harmonias de cores e de materiais em superfícies arquitetônicas, 

características essas influenciadas por esses movimentos que contribuíram para o 

seu processo de criação e aperfeiçoamento da técnica. 

Gaudí serviu como fonte de inspiração para artistas do mundo todo. A 

construção de seus mosaicos é marcada pela disposição de tesselas com cores 

vivas e de padrões parecidos, sendo constante a utilização de tons de verde, azul e 

amarelo. O parque Güell, pela sua riqueza de detalhes, consegue de maneira ampla 



41 

 

 

 

 

captar a essência desprovida de rigidez racionalista ou premissa clássica do 

trabalho de Gaudí, sendo o ponto de partida para a imersão de artistas nesse 

universo criativo. Em 1969, o Parque Güell foi nomeado Monumento Histórico 

Artístico da Espanha, e em 1984 foi classificado pela UNESCO como Patrimônio da 

Humanidade, incluído no sítio Obras de Antoni Gaudí. 

A inspiração tida pela designer de moda, Luciana Galeão, teve razão de ser. 

Os padrões apresentados pelas suas coleções fazem alusão a questões estéticas 

ligadas à geometrização das formas. O codinome atribuído ao artista “O arquiteto 

das formas impossíveis” se deu pelo fato do mesmo se inspirar em formas orgânicas 

e florais, oriundas do estilo artístico Art Nouveau, o qual esteve em voga durante a 

Belle Époque, para arquitetar o que comumente seria moldado com formas mais 

simples e menos curvas. Além da influência do período que marcou a transição do 

neoclassicismo para o modernismo, o que caracterizou, de maneira estritamente 

peculiar, as suas edificações, Gaudí fazia uso constante do uso de tesselas para o 

preenchimento das superfícies e assim formava mosaicos que mais tarde viriam a 

ser, junto com a sua maneira de arquitetar, a referência do seu processo criativo. 

Luciana Galeão já fazia uso da técnica do mosaico em suas coleções, mas 

características específicas do trabalho de Gaudí a fizeram despertar para releituras 

e, a partir delas, novas ordenações. O parque Güell aparece como um referencial 

iconográfico onde características específicas da coleção de imagens são trazidas no 

intuito de promover a fusão dessas influências a características específicas do 

trabalho de Galeão, como formas específicas no corte e material das tesselas (couro 

sintético), cores fixas e materiais do plano a ser preenchido (tecido). 

Gaudí, por ser um arquiteto, contava com suportes tridimensionais, e isso 

acrescentou uma grande liberdade criativa ao seu processo. Todas as construções 

dispõem de uma riqueza de detalhes enorme. As formas, os volumes desprovidos 

de rigor clássico, as cores, as colunas inclinadas, as texturas fazem alusão a tantos 

estilos que chega a ser difícil encaixa-lo em algum movimento artístico. 

Conseguimos subdividir as criações encontradas no Parque Güel devido às 

minúcias. São muitas minúcias encontradas e o mosaico está presente em quase 

todas as representações. Dentre tantas relevâncias estão o inovador banco 
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ondulante, as superfícies da sala hipostila, a escadaria e os pavilhões da entrada 

que foram cobertos com pedaços de cerâmica e vidro formando uma espécie 

de mosaico colorido, típico do modernismo catalão. O uso de azulejos partidos 

apareceu como uma resposta aos anúncios publicitários da época, feitos com 

azulejos.  

Tetos, escadarias, animais em fontes, todos revestidos de mosaicos. Além 

das formas altamente orgânicas, Gaudí é visto por Luciana Galeão (2013) como 

uma explosão de cores. El Drac, cuja fonte é alimentada por água proveniente da 

cisterna existente sob a sala hipostila é a representação de um réptil coberto por 

azulejos preferencialmente azuis. A formação de ondulações compunha linhas 

curvas que variavam entre tons de azuis, amarelos e verdes. Apesar da 

representação não apresentar cores diversas, é a variação das tonalidades das 

cores utilizadas que faz com que a alternância aconteça de maneira organizada e 

harmônica. 

A casa Batlló, rica em detalhes arquitetônicos, tem a sua fachada coberta por 

um lindo mosaico que lembra a alternância de cores de uma aurora boreal. A 

predominância de cores como o azul e o verde permanece e sem a formação de 

desenhos específicos os ladrilhos são postos lado a lado compondo um lindo 

colorido. 

E por fim uma das representações mais importante do Parque Güell, o banco 

ondulante: formado por uma sequência de módulos côncavos e convexos  com um 

desenho ergonômico adaptado ao corpo humano. O banco possui vista panorâmica 

sobre a cidade e as suas curvas formam vários recessos, permitindo às pessoas 

neles sentadas, conversar em relativa privacidade apesar da dimensão da praça. As 

costas do assento e a parte exterior do banco são revestidas com trencadís 

coloridos da autoria de Josep Maria Jujol a pedido de Gaudí, assim como as rosetas 

que se encontram nos espaços vagos deixados no teto pelas colunas suprimidas. 

No banco foram usados, sobretudo, motivos abstratos como ondas, círculos e 

arabescos, mas também alguns elementos figurativos como trepadeiras, folhas, 

flores, conchas, estrelas e os signos do zodíaco e novamente o colorido de Gaudí 

salta os olhos com os seus lindos tons de azuis e verdes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A2mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosaico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo_catal%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Azulejo
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ncavo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Convexo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_abstrata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arabesco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zod%C3%ADaco
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Além desses temas na cobertura de superfícies, Gaudí também fazia uso de 

padronagens na construção dos seus mosaicos. Os pavilhões da entrada com uma 

estrutura orgânica apresentava uma fantasia formal e cromática. Realizados 

com alvenaria de pedra rústica extraída do local, destacam-se pelas suas abóbadas 

em forma de paraboloide hiperbólico cobertas com cerâmica de cores vivas e 

rematadas com chaminés de ventilação em forma de cogumelo, nos quais Gaudí 

estabelece uma repetição de formas, garantindo um ritmo à construção desses 

mosaicos que agora assumem um caráter repetitivo, lembrando uma estampa em 

tecido corrido.  

Luciana Galeão faz uso de elementos específicos das configurações de 

Gaudí e traz para as suas releituras elementos que unam características marcantes 

no processo de construção dos dois artistas (ela e Gaudí), para que a junção desses 

dados não venha a comprometer a identidade do processo criativo do seu trabalho. 

Ela faz escolhas a cerca de qualidades diversas do processo de Gaudí e tenta 

traduzir isso em uma nova configuração que tenha mais intimidade com a sua 

motivação interior. 

Galeão parte do principio que tanto ela quanto Gaudí fazem uso de uma 

mesma técnica, o mosaico, e embora eles usem planos diferentes existem 

elementos que podem ser compartilhados. A representatividade das formas de 

Gaudí por Galeão se torna um desafio, partindo do principio de que o seu processo 

esteja preso à bidimensionalidade que a superfície escolhida oferece. Gaudí cobria 

formas com mosaico e Galeão cria formas com o mosaico, são as limitações do 

plano bidimensional e essa limitação seria um problema se ao invés da releitura o 

objetivo fosse a “recriação”. 

Divergindo na escolha de planos e materiais das tesselas, a designer de 

moda foca em elementos que enriqueçam o seu trabalho de maneira que venha a 

manter a identidade dos dois processos. Em algumas peças Galeão faz uso de 

planos de fundo específicos com um tecido cor de gelo onde a estampa se dá pela 

repetição da imagem da sua marca, criando uma padronagem e ao mesmo tempo 

uma estampa de fundo. Essa padronagem caracteriza a interferência artística de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alvenaria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paraboloide
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cogumelo
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Galeão como autora das releituras das obras de Gaudí e ao mesmo tempo uma 

marca da própria designer no processo de criação.  

Um vestido (Figura 8) que usa o tecido estampado como plano de fundo é o 

que Galeão brinca justamente com a questão da bidimensionalidade, quando 

representa um réptil (Figura 9) formado por cores vivas dividido em pedaços nítidos 

de matizes e sem usar tonalidades diferentes de uma mesma cor, Galeão faz esse 

réptil emergir de linhas ondulatórias e colorias.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um réptil também é representado por Gaudí no Parque Güell, o El Drac 

(Figura 10), mas essa representação é feita a partir da tridimensionalidade 

proporcionada pela arquitetura; nela Gaudí faz a utilização de menos cores e mais 

tons. Além da estampa de fundo e representação desse animal, a parte superior do 

Figura 9 – Vestido da coleção Gaudí. Figura 10 – Vestido da coleção Gaudí. 

 

Fotógrafo: Júlio Azevedo (2004). Fotógrafo: Júlio Azevedo (2004). 
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vestido é coberta por mosaicos feitos a partir do couro sintético, dando espaço a 

folhagens verdes e florais rosas que são preenchidos por tesselas pratas, garantindo 

o preenchimento do espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas peças dispunham apenas da cobertura feita por mosaicos. Além das 

representatividades, a padronagem foi usada como a cobertura total na confecção 

de algumas peças. A cor prata é utilizada com constância por conferir à peça um 

efeito mais sofisticado e o emprego de cores vivas e diversas como verde, azul e 

rosa são aplicadas na confecção desse padrão como estampa, tanto no tingimento 

do tecido corrido quanto na formação dos mesmos a partir dos mosaicos. Esse look 

(Figura 11) é dividido em duas peças: um miniveste totalmente coberto pelo 

mosaico, já que além da padronagem o preenchimento é feito com tesselas prata,  e 

a parte de baixo que se resume a uma calça verde com estampa da mesma cor, 

porém com tonalidade mais forte. 

Figura 11 – El Drac. 

Fotógrafo: Baikonur (2004). 
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Além de padronagens e representações, outro tipo de estampa é conferido à 

coleção “GAUDÍ: O arquiteto das formas impossíveis”. Uma estampa (Figura 12) que 

apresenta formas orgânicas que não obedecem a um ritmo, como na padronagem.  

As cores já se dispersam entre si, as divisões ainda existem, mas a mistura entre 

elas já se faz presente. A cor prata ainda está lá, mas agora ela não aparece com o 

papel de preencher espaços vazios, mas de preencher formas, e cores mais 

expressivas e mais “gaudinianas” como o verde, o azul e o laranja assumem o papel 

de estarem por todo lado como água que se adequa a formas a serem preenchidas. 

Outras peças que compõe a coleção foram cuidadosamente criadas em 

harmonia com as qualidades do trabalho de Gaudí. Uma blusa que tem o colorido 

bastante semelhante com a da casa Batlló ganha destaque quando sobrepõe uma 

calça escura. Anteriormente a fachada dessa casa teve seu colorido comparado ao 

Figura 12 – Look da coleção Gaudí. Figura 13 – Look da coleção Gaudí. 

Fotógrafo: Júlio Azevedo. Fotógrafo: Júlio Azevedo. 
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de uma aurora boreal e essa impressão se estende quando o look (Figura 13) é 

composto com uma peça que aparece como o fundo de uma tela. A sensação é a de 

que as cores desse fenômeno se misturam formando um lindo colorido em frente a 

um céu negro. A mesma sensação parece ser sentida em relação à casa  Batlló 

(Figura 14), já que na condição de uma construção está sujeita a essa imersão, 

sendo agraciada pelo verdadeiro ceu de fundo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como já foi dito, o verde e o azul aparecem como as cores mais utilizadas 

nas construções dos mosaicos “gaudinianos” e o verde foi uma das cores mais 

incorporadas à coleção de Galeão (Figura 15). Ela abusa no uso dessa matiz na 

composição dos look’s, sendo alguns preferencialmente verdes e outros compostos 

por uma mistura de matizes. Alguns ainda fazem a mistura dessas duas cores, como 

é o caso da minissaia (Figura 16) onde Luciana Galeão ciana permeia por entre tons 

Fotógrafo: Júlio Azevedo. 

 

Figura 14: Look da coleção. Gaudí. 

 

Figura 15: Casa Batlló. 

 

 

Fotógrafo: Shawn Lipowski. 



48 

 

 

 

 

de azul e faz a incorporação do verde. Nessa peça as tesselas foram dispostas de 

modo a lembrar uma ondulação parecida a do banco ondulatório (Figura 16) coberto 

por mosaicos do Parque Güell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Look da coleção Gaudí. Figura18 - Look da coleção Gaudí. 

 

Fotógrafo: Júlio Azevedo. Fotógrafo: Júlio Azevedo. 

 

Figura 16 – Banco Ondulante 

Fotógrafa: Alexandra 
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Luciana Galeão (2013) disse gostar de fazer utilização do dourado e do 

prateado por conferirem a suas peças sofisticação. Nessa coleção em específico a 

utilização do prateado sobressai, mas não significa que o dourado não tenha sido 

utilizado. Ele não só foi utilizado, como apareceu como cor total de uma peça na 

composição de um look (Figura 17). Uma calça dourada é sobreposta por um 

miniveste que dispõe de lindo floral (Figura 18) composto por cores diversas. A peça 

confere ao conjunto a sofisticação almejada por Galeão e contrastada de maneira a 

combinar com a peça superior coberta por mosaico também preenchido por tesselas 

douradas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos muito característicos das construções de Gaudí conseguiram ser 

identificados na coleção GAUDÍ: O arquiteto das formas impossíveis, e  

principalmente no que diz repeito às formas e as cores. Dentre eles os mais 

Figura 19 - Look da coleção Gaudí. 

 

Figura 20 - Look da coleção Gaudí. 

 

Fotógrafo: Júlio Azevedo. 

 

Fotógrafo: Júlio Azevedo. 
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significativos ou mais notáveis foram o El Drac (já citado), a padronagem encontrada 

nas abóbadas do pavilhão de entrada e as rosetas da sala hipostila, feitas por Josep 

Maria Jujol a pedido do artista. As duas últimas obras de obras de Gaudí foram 

representadas por Galeão de uma maneira muito condizente com o seu trabalho.  

A roseta (Figura 20) aparece sobre um fundo preto. Círculos verdes (Figura 

19) e brancos delimitam o seu espaço, depois aparece o azul de onde sai, ao invés 

do sol, uma linda flor vermelha com borda degradê de branco, prata e laranja. O 

resto da composição é formado por espirais verdes típicos do Art Nouveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As quatro rosetas (Figura 25) originais encontram-se nos espaços vagos 

deixados no teto pelas colunas que dividiam o ambiente. Grandes e coloridas 

representavam o Sol durante as estações do ano e são rodeadas por outras 

menores além de redemoinhos e espirais. 

 

Figura 21: Peça de coleção Gaudí. Figura 22: Look de coleção Gaudí. 

Fotógrafo: Júlio Azevedo. Fotógrafo: Júlio Azevedo. 
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E por fim um elemento que se assemelha muito ao desenho que Gaudí usou 

na padronagem das abóbadas, mas Galeão não se limita aos tons pastel usados por 

Gaudí, ela abusa de cores e consegue uma harmonia enorme entre as matizes e as 

formas (Figura 21). Gaudí fazia uso de azulejos e isso lhe permitia brincar com o 

design encontrado em cada tessela, isso ajudou a incorporação da padronagem nos 

seus mosaicos. 

São inúmeras as semelhanças entre o trabalho de Galeão e Gaudí, mas 

quando citadas essas semelhanças ganham uma força enorme, porque é a 

percepção de outro apontando para características em comum, emocionando o 

fruidor de maneira análoga. É claro que novos elementos vão sendo incorporados e 

as releituras permitem uma exploração maior do tema a partir das interpretações, 

mas o que Galeão fez foi trazer para outra base (um suporte utilitário), a 

Figura 23 - Roseta 

Fotógrafo: Baikonur (2004). 

 

 Fotógrafo: Júlio Azevedo. 
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graciosidade de um trabalho inspirado em um grande mestre da arte e da 

arquitetura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partindo de uma coerência interior ela conseguiu absorver vários aspectos 

das criações de Gaudí, além das suas próprias interiorizações, e os compreendeu 

coerentemente ao ponto de ordena-las em novas realidades significativas. É uma 

forma de comunicação emblemática aonde símbolos vão sendo elaborados e 

materializados a partir de uma intencionalidade. Criar é preciso em qualquer 

instância, mas o criar na moda é renovador, assim como nas outras artes. 

Figura 24 - Look da coleção Gaudí. 

Fotógrafo: Júlio Azevedo. 
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A moda pode ser entendida como a arte mais consumida da história, já que 

designers se debruçam todos os anos para a confecção de roupas que fazem parte 

de um mapa semântico elaborado pelas tendências mundiais baseadas no próprio 

comportamento humano. Existem teorias sobre a criação da necessidade e sobre 

tanto outras políticas de consumismo, mas o fato é que o encantamento está acima 

do desejo do consumo. 

Quando um artista se propõe a expor e materializar as suas memórias, é 

como se ele criasse um vinculo com o fruidor que se encanta com as emoções do 

criador. E de fato, é a concretização das ordenações interiores e íntimas que são 

compartilhadas e postas à venda. Galeão externa as suas emoções na coleção 

dedicada a Gaudí de uma forma muito bonita e a semelhança dos trabalhos 

possibilita um encantamento semelhante entre as duas. 

Galeão finaliza a coleção GAUDÍ: o arquiteto das formas impossíveis com 

mais de vinte look’s (Figura 22). Cada um contém um elemento que pertenceu ao 

processo de Gaudí. As influências culturais, como diz Ostrower (2012), vão sempre 

existir e não há porque se opor a elas, já que elas não limitam o fazer espontâneo: 

Tampouco cabe identificar a espontaneidade como uma originalidade 
imaculada por influências e vínculos, com um comportamento sem 
compromisso, uma espécie de partenogênese a dar-se em cada momento 
da vida. (OSTROWER, 2012, p. 147) 

Ser espontâneo não tem relação alguma com ser independente de influência 

e Galeão soube aproveitar elementos importantes do trabalho de Gaudí e incorporar 

a sua coleção, sendo coerente consigo mesma. Novas ordenações foram feitas a 

partir das obras de Gaudí e as possibilidades são infinitas, pois cada criador tem um 

potencial muito particular, que pode ser aprimorado e potencializado se se mantiver 

no exercício de si mesmo. 

A nossa memória, assim como a nossa capacidade de criação, se amplia a 

cada instante. Como já foi, dito a nossa percepção é a delimitadora das coisas que 

somos capazes ou estimulados a perceber e isso acontece a todo instante. Galeão 

viu no trabalho de Gaudí a potencialidade necessária para ser relida e com isso 

conseguiu um efeito encantador. 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - foto do desfile. 

Fotógrafo: Júlio Azevedo. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Como foi já foi dito, estudar o processo de alguém implicaria em estudar, sem 

cessar, a vida de um indivíduo, pois nós estamos em constante processo de 

construção. As criações de Luciana Galeão voltadas para coleções de moda 

conferem a sua técnica características muito específicas que atribuem ao seu fazer 

peculiaridades notáveis. Dentro das coleções criadas por Galeão eu escolhi a 

coleção GAUDÍ: O arquiteto das formas impossíveis, e a priori achei que essa 

escolha tivesse se dado de maneira aleatória, mas entendi que não existe 

aleatoriedade nas nossas escolhas, todas elas se dão por motivações e dentre elas 

as pessoais, aferindo veracidade às ideias de Ostrower (2012). 

Durante a pesquisa sobre o fazer de Galeão em uma coleção específica tive 

que me debruçar sobre os conceitos aclarados por Fayga Ostrower (2012), pois 

através delas pude elaborar questionários específicos e ampliar a minha visão sobre 

como se dá o processo criativo de alguém. Ostrower (2012) elucidou de maneira 

muito simples e coerente como acontece o desenvolvimento do processo criativo de 

cada ser humano e através desses esclarecimentos pude racionalizar o fazer. Ainda 

na busca de teorias que confirmassem o processo criativo a partir de referências 

artísticas tive acesso ao trabalho de Dinah Bueno Pezzolo que complementou de 

maneira sucinta e dinâmica essas releituras feitas no decorrer da história. 

Por fim, o interesse pela fusão dos sistemas de arte e moda me levou a 

buscar novas experiências e eu pude participar de uma oficina oferecida por Márcia 

Ganem onde a motivação do nosso processo criativo era descoberta através de uma 

experiência com memórias-afeto-carregadas. Essa experiência aconteceu dentro de 

um projeto chamado ARMOD onde um grupo de profissionais ligados às artes 

plásticas moda e design tem o objetivo de estimular o imaginário e a criatividade.  

Pude perceber de que forma a nossa memória, as associações e a 

sensibilidade interferem no nosso criar. Dentro desse processo de descobrimento da 

minha maior motivação pessoal eu pude entender como a entrega produz.  
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Márcia Ganem, em um ambiente de muita tranquilidade propôs uma 

experiência que eu intitulei de “regressão coletiva”. Nós, participantes da oficina, 

fomos nos aconchegando, deitando em espaços confortáveis e então induzidos à 

volta a uma memória qualquer. Frases de regressão eram conduzidas pela artista, 

fomos levados de volta a um passado qualquer. Vimos, tocamos, sentimos cheiros e 

fixamos nossos olhares em qualquer coisa da cena que nos chamasse mais 

atenção. Uns fixaram seu olhar em um objeto, outros em elementos, e alguns não 

conseguiram se fixar em nada específico porque o todo era indivisível. Fomos 

novamente induzidos a uma ação coletiva, a trazer dessa cena o que cada um 

tivesse fixado o olhar. Então voltamos pra sala de onde começamos a regressão e 

cada um com o que lhe pertencia foi tratando de escrever ou desenhar o que lhe 

parecesse importante. 

A princípio fui tomada por uma emoção grande, eu não sabia o que me 

esperava. Quando comecei a viajar na minha história eu acabei parando em uma 

lembrança da qual já não me lembrava. Aquela recordação estava guardada em 

algum lugar do meu subconsciente e quando estimulada foi trazida a tona como uma 

recordação importante que de certa forma influenciava o meu fazer. A minha 

“viagem” pairou pela infância e de lá eu trouxe elementos que depois de 

reencontrados foram percebidos na maioria das minhas criações como estudante de 

artes e aventureira em desenho de moda. 

Essa experiência me fez entender como a nossa memória é importante no 

momento da criação, e a motivação pessoal passa a fazer sentido dentro desse 

contexto. Seria ideal que todo mundo tentasse descobrir como as motivações 

acontecem. É verdade que novas memórias vão sendo incorporadas a todo instante 

e a nossa consciência se amplia a novas informações. Mas a somatória de todas 

essas vivencias são, sem dúvida, enriquecedoras ao nosso processo e quanto mais 

nós nos aproximamos de fazeres com os quais as nossas motivações pessoais se 

interliguem, mais o nosso criar vai se aprimorar. 

Galeão (2013) diz ter se influenciado pelos mosaicos Bizantinos, por certo 

que outras influências a fizeram optar por trabalhar com mosaico. Segundo Ostrower 

(2012), as intenções se estruturam com a memória, isso significa dizer que, além do 
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seu fazer ser intencional o que faz da motivação de Galeão pessoal é a identificação 

com os símbolos que pertencem a uma memória visual permitida pela percepção e 

esses símbolos tornaram-se fonte de inspiração para ordenações que hoje são 

externadas de maneira consciente e concisa. Os motivos específicos para a escolha 

de uma determinada técnica talvez não seja mensurável, mas partindo do princípio 

de que a memória não se ate a fatos isolados, mas a dados interligados em 

conteúdos vivenciais, supõe-se que o mosaico tenha aparecido na vida de Luciana 

Galeão como uma técnica que em algum momento tenha chamado a sua atenção 

por uma junção de fatores, incluindo fatores de ordem afetiva. Além de ser uma 

técnica trabalhosa e minuciosa ela demanda tempo, o que é o agravante pra quem 

trabalha com moda.  

O processo criativo de Luciana Galeão na moda é marcado pela utilização de 

apliques. Inicialmente foram apliques de pictogramas feitos a partir do vinil. Embora 

hoje o processo da designer de moda esteja marcado pela utilização do couro 

sintético, foi o vinil que apareceu como ponto de partida para a sua estética em 

1996. Apesar de permanecer fazendo a utilização de apliques em roupas, em 2003, 

ela adere a outro material para a construção dos mosaicos. 

A utilização do couro sintético na utilização dos mosaicos não fere a essência 

da criatividade técnica. Algumas características do seu processo permanecem, mas 

o aprimoramento e a busca por materiais que facilitassem o procedimento foram 

inevitáveis. Nos dois processos Luciana Galeão faz uso de imagens não 

naturalistas, as formas geometrizadas estão presentes em ambos e os apliques 

permaneceram, embora o material agora seja outro, isto é, o princípio é o mesmo, 

mas o ato intencional no fazer foi aprimorado. Todos nós, como explica Ostrower 

(2012), somos seres criativos, porém aprofundar o seu processo em técnicas 

específicas aperfeiçoa o fazer em termos práticos. Trabalhar com materiais 

exclusivos, estudar o que ele pode te oferecer, enriquece o saber particular. 

Galeão encontrou dentro do seu processo criativo uma técnica que satisfaz a 

sua necessidade enquanto criadora e o uso constante dessa técnica faz com que o 

aprimoramento seja inevitável. O uso do couro sintético por Luciana Galeão 

acontece de maneira muito peculiar. Não há grandes variações nos tamanhos das 
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tesselas utilizadas por ela, a aplicação dessas tesselas nas roupas é feita 

manualmente e embora seja um procedimento demorado, ela garante o efeito 

encantador e, por fim, o que vai determinar a real identidade de cada coleção é a 

organização das tesselas na superfície e a palheta de cores. 

É verdade que em algumas coleções o corte das tesselas variou um pouco, 

mas nada que deixasse para trás a identidade do seu processo criativo. Luciana 

Galeão trabalha baseada em comportamentos, como a mesma disse, então é 

necessário que suas inspirações e seu processo se adaptem às mudanças.   

Galeão tornou-se exímia em trabalhar com apliques de couro sintético na 

formação de mosaicos e essa segurança lhe permite permear temas de maneira 

confortável. O mosaico por si já é uma linguagem. O objetivo dessa técnica é o 

preenchimento de uma superfície qualquer, mas o aperfeiçoamento da mesma faz 

com que novas ordenações afiram a essa técnica uma complexidade que é 

diretamente proporcional à sua compreensão. Quanto maior for o nível de detalhes 

que o artista consegue na confecção de um mosaico, maior o nível de entendimento 

do fruidor, quando se trata de configurações naturalistas. 

Quando Galeão faz uso do mosaico para criar uma coleção inspirada em 

Gaudí, ela busca trazer a tona uma releitura muito particular de obras mundialmente 

conhecidas. O seu processo já estava bem definido e a matéria objetivando uma 

linguagem “gaudiniana” foi dada através da incorporação de elementos marcantes 

encontrados no conjunto de obras do artista. Ela diferencia a matéria da qual faz uso 

para a suas configurações e lhe impregna de significados atribuindo qualidades 

específicas do fazer de Gaudí. 

Gaudí deixou a sua marca simbolizando a sua identificação com a matéria e 

dessas ordenações duas qualidades de grandiosa importância foram abordadas na 

coleção GAUDÍ: O arquiteto das formas impossíveis: as formas e as cores. Gaudí, 

como já foi dito, teve o seu processo desenvolvido dentro de um período histórico 

caracterizado pelo apogeu da Art Nouveau, e soube usar da tridimensionalidade 

oferecida pela arquitetura para abusar das formas. As curvas oriundas de 

configurações orgânicas e florais específicas da Art Nouveau utilizadas por Gaudí 

foram traduzidas por Luciana Galeão em arte utilitária. Outro aspecto que 
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caracteriza de maneira peculiar os mosaicos de Gaudí é o que a designer chamou 

de “explosão de cores”. A utilização de cores vivas e principalmente variações de 

verdes e azuis é o que caracteriza a arte decorativa de Gaudí e por consequência a 

coleção de Luciana Galeão inspirado nele. 

Inspiração não é recriação. Assim como o nosso potencial criador busca na 

nossa memória as nossas motivações pessoais, a inspiração é a nossa identificação 

com a materialização do outro. Ostrower (2012) explica que somos seres culturais e 

por isso temos motivações pessoais, mas temos também motivações coletivas. 

Nesse sentido estamos presos em um ciclo onde sempre beberemos da fonte da 

cultura a qual pertencemos e a tendência acaba por ser o enriquecimento constante, 

já que a identificação com criações alheias seja intrínseca e o poder de dar forma e 

intuir, inerente a qualquer ser humano. Por fim a inspiração como um instante 

aleatório capaz de desencadear o processo criativo, é para Ostrower (2012) nada 

mais do que uma visão romântica e a verdadeira intuição como uma sensibilidade 

alerta, afetiva, motivada para determinadas tarefas e dirigida para um fazer 

específico. 

Galeão teve para o trabalho de Gaudí essa sensibilidade alerta por um motivo 

bastante específico, eles compartilhavam de uma mesma técnica no fazer, e no 

mais, todas as outras especificidades do trabalho do artista que lhe emocionaram e 

que em algum instante serviu como um espelho a sua estrutura íntima sensível 

também foram motivadoras para as releituras no seu processo de criação. A 

inspiração tem como maior ponto de partida a identificação. 

A identificação é justamente a nossa percepção apontando para o que as 

nossas emoções se sensibilizam. Essa identificação acontece durante toda a vida, 

apesar de não sabermos como a nossa percepção é estabelecida. A nossa memória 

se torna capaz de selecionar o que devemos ou não guardar e apesar de algumas 

memórias estarem materializadas, como acontece com as obras de Gaudí, mas em 

algum momento fez sentido para Galeão ter uma coleção com peças semelhantes 

às obras dele. 

Ostrower além de servir como base para a elaboração dos questionários 

feitos a Luciana Galeão, também garante a veracidade das afirmações feitas pela 
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designer de moda já que as respostas foram em sua maioria condizentes com os 

conceitos abordados pela autora. 

O fazer de Galeão é guiado em primeira instância por um ato intencional 

determinado por um ciclo imposto pelo sistema de moda, onde as coleções devem 

estar prontas em um determinado período para que a vendagem seja garantida. 

Depois ela é novamente guiada por elementos que dizem respeito às cartelas de 

cores e materiais ditados pela tendência, logo o seu processo criativo acaba por ter 

certas limitações. Isso tem que acontecer porque, como a mesma disse, o seu 

trabalho é fundamentado por comportamentos e por suas motivações pessoais. 

As regras dificultam o trabalho de Luciana Galeão, mas só até certo ponto. 

Como explica Lipovetsky (2009), a moda aparece na metade do século XIX como 

um dispositivo social que é caracterizado pela efemeridade, porquanto as suas 

qualidades são intrínsecas a sua natureza, e colocar o seu processo criativo atrelado 

a esse ciclo é exercitar o próprio potencial. O cansaço e a satisfação compartilham 

da mesma natureza, todos dois são fruto de um processo intenso e cansativo. 

O processo criativo como um todo é explicado por Ostrower (2012) a partir de 

uma série de conceitos como: Sensibilidade, Memórias, Associações, Símbolos, 

Potencial Criador, Percepção, Intuição e outros. Por certo que esses conceitos não 

foram todos nomeados por Luciana Galeão e nem necessariamente tiveram a 

mesma importância no fazer, mas foram sem dúvida parte do processo em geral. De 

maneira concisa e pessoal, ela soube explicar a importância de cada conceito citado 

por Ostrower (2012) no seu fazer. O que a pesquisa não conseguiu elaborar de 

maneira consistente foi de que forma a percepção acontece, o que significa dizer 

que apesar de sabermos que Luciana Galeão tem preferências por cores e técnicas, 

não foi possível aferir de quando e nem por que essas preferências se tornaram 

reais no seu processo.  
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APÊNDICE A 

 

Primeiro questionário feito à Luciana Galeão por e-mail, em 25 de novembro 
de 2013. 

 

SOBRE PROCESSO CRIATIVO: 

1.       Criar é expressar? 

2.       Para você criar é uma necessidade? 

3.       Criar antes de tudo é poder dar forma a algo novo. Você acredita que seja 
também uma projeção da nossa ordem interior? 

4.       A criação é necessária? Se sim, de que forma ela contribui para o nosso 
crescimento enquanto ser humano? 

5.       As criações são, sobretudo, intuitivas ou apenas racionais? 

6.       A criação consciente, ou seja, o ato intencional está ligado a uma mobilização 
interior? De que forma? 

7.       Você acredita que a sensibilidade seja inerente ao ser humano? 

8.       Qual a importância da sensibilidade no processo criativo? 

9.       De que forma a sensibilidade se converte em criatividade? 

 

SOBRE O COURO SINTÉTICO: 

 

10.   Quando surgiu o couro sintético nas suas coleções? 

11.   Quais motivos levaram você a trabalhar com esse material? 

12.   Você pretende continuar fazendo a utilização desse material? 

13.   O couro sintético é utilizado quase sempre com os mesmo formatos e cores. 
Existe alguma intencionalidade? 

14.   Como e quando os mosaicos começam a aparecer no seu trabalho? 

15.   Existe alguma ligação da estética do seu trabalho com a arte Bizantina? 

 

SOBRE GAUDÍ: 

 

16.   Como se dá a escolha do tema de uma coleção? 

17.   Os valores culturais são criadores de referências? 

18.   Como é feita a escolha dos materiais e das cores? 
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19.   Na coleção “GAUDÍ: O arquiteto das formas impossíveis” prevalece o colorido, 
ao contrário das outras coleções. Por quê? 

20.   De que forma se deu a disposição do couro na formação dos mosaicos dessa 
coleção? 

21.   As culturas tendem a se acumular, portanto enriquecem e se tornam mais 
complexas, mas também existem motivações pessoais. Qual delas se sobressai na 
coleção? 

22.   Alguma motivação que estivesse velada foi descoberta por você mesma depois 
da obra pronta. 
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APÊNDICE B 

 

Resposta de Luciana Galeão ao primeiro questionário em  25 de novembro de 

2013 

 

1- Toda criação é uma forma de expressão 

2- Sim, 

3- Para mim a criação é uma conexão consigo mesmo, com a nossa bagagem. 

4- Para mim é fundamental. Trabalhei intensamente o meu lado criativo de 1996 até 
2012. Precisei tirar férias em 2013 para renovar, a criação também nos esgota 
emocionalmente. Criar é se expor . Precisamos também renovar, e estou buscando 
isso durante esse ano. 

5- Intuitivas e irracionais, às vezes as coisas mais difíceis de serem construídas e 
menos comerciais às vezes surpreendem e são as que mais vendem. Se formos 
racionais limitamos o lado criativo. 

6- Total, mas acho que é tudo meio involuntário. As coisas vão surgindo. 

7- Também. 

8- 80% 

9- Para mim é quando olhamos para algo de uma maneira que ninguém percebeu 
antes. 

10- Comecei a trabalhar com o material sintético chamado vinil em 1996, fazia 
camisetas com desenhos de pictogramas aplicados com esse material...os retalhos 
coloridos formavam um lindo mosaico. A facilidade de corte e a variedade de cores 
facilitaram o uso desse material. 

11-Resposta acima 

12- Hoje utilizo diversos tipos de materiais, desde o couro de animais como vaca e 
peixes, sintéticos e estou estudando outros com critérios sustentáveis. 

13- A cada coleção procuro uma forma e as cores seguem a cartela da coleção, mas 
o dourado e prateado são fundamentais para conseguir um efeito melhor. 

14- Em 2003 

15- Total, o mosaico teve o seu apogeu com os Bizantinos 

16- Tudo o que vejo e acho interessante vou anotando e fotografando e criando um 
arquivo de ideias. Sempre faço uma consulta antes de algum trabalho. Observo 
também o momento coletivo se é favorável para aquele tema, se o seu conceito, 
cores e emoções estão de acordo com o comportamento das pessoas. Na moda 
essa coerência é importante afinal trabalhamos com comportamento. 
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17-Totalmente 

18- De acordo com o tema da coleção e também com uma adequação ao tema e 
algum material inovador. 

19- Gaudí é uma explosão de cores 

20-- Remetem as pastilhas e azulejos. 

21- Quis fazer uma homenagem ao Gaudí, era uma obrigação já que estava 
trabalhando com os mosaicos, ele é um mestre. 

22- Trabalhar com mosaicos é meio mágico, percebi que ele tem vida própria e que 
diz como quer ficar, ele que nos guia. O ato da repetição nos deixa em transe, 
concentrado.  
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APÊNDICE C 

 

Revisão das perguntas do primeiro questionário feitas em 17 de janeiro de 

2014 

 

1. Você disse que “as criações são intuitivas e irracionais e que se formos 

racionais limitamos o lado criativo. Por outro lado que a criação é uma 

conexão consigo mesmo e com a nossa bagagem”. Gostaria que você me 

falasse mais sobre o que você chama de irracionalidade, ou mesmo 

estava se referindo a racionalidade como uma pressão do mercado como 

uma maneira de induzir a criação. Gostaria de uma explanação maior 

sobre o que você considera “irracionalidade” nesse trecho. 

  

2. Eu te perguntei “Qual a importância da sensibilidade no processo criativo?” 

e você respondeu: 80%. Os outros 20% você atribui a quê? 

 

3. Nessa pergunta “A criação consciente, ou seja, o ato intencional está 

ligado a uma mobilização interior? De que forma?”. Você respondeu: 

Também. Eu gostaria de saber como se deu essa junção dessas duas 

mobilizações na coleção em que Gaudí ganhou destaque. 
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APÊNDICE D 

 

Resposta ao segundo questionário em conversa por telefone no dia 21 de 

janeiro de 2014 

 

Quando digo que a criação acontece de forma irracional, quero dizer que o 

emocional fala mais alto no momento da criação. Nenhuma criação vem de forma 

exata, ela vai sendo construída. 

Uma obra de arte é feita para a apreciação. Um artista não precisa de uma 

quantidade específica de quadros em um ano, ele pode criar dois ou três e dar a 

eles o valor que eles merecem, mas uma designer de moda está presa a um ciclo 

que se torna cansativo com o passar do tempo, e é preciso um momento de 

descanso, ou o que era pra ser o seu trabalho torna-se um peso. 

Eu me via tendo que fazer três coleções por ano, eu ficava presa em um ciclo 

onde o meu objetivo era criar, preparar e vender. Quando terminava de vender a 

coleção eu já tinha que estar com a outra pronta. Tenho peças nas minhas coleções 

que demoram 15 dias para estarem prontas, e não eu tinha que optar em fazer um 

trabalho mais simples e deixar pronto em um tempo razoavelmente menor ou manter 

a riqueza de detalhes e diminuir a produção. Mas o que caracteriza o meu trabalho é 

justamente a riqueza de detalhes que existem em cada peça. 

Eu gosto quando outras pessoas se sentem felizes com o meu trabalho. Uma 

vez vendi um vestido para uma cliente de Belo Horizonte e ela se emocionou. Ela 

tinha tido filho a mais ou menos um ano atrás, e estava com sobrepeso além da 

depressão pós-parto. Eu imagino que ela tenha se emocionado por vários motivos. 

Por estar bem consigo mesma depois de ter passado um tempo sem gostar do seu 

corpo e agora poder se ver no espelho gostando do que estava refletido nele, mas 

também porque o vestido que ela comprou, a fez se sentir assim. Toda a emoção 

que foi depositada naquele vestido foi sentida por ela e ela chorou e me agradeceu. 

Aquilo me tocou. 
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Então não tem como não ter o lado emocional. Quando eu mesuro o que guia 

a criação digo que 80% vêm da sensibilidade porque é isso que realmente nos guia 

e a outra parte é o mercado. Não tem como você fazer um produto que não seja 

viável. O mercado precisa aderir ou todo o seu trabalho terá sido em vão no que se 

diz respeito à rentabilidade do produto. Eu não posso fazer um produto não viável, 

ele precisa ser comercializado, o mercado precisa absorver. 

Eu costumo dizer que a moda está fora de moda. Às vezes parece não fazer 

o menor sentido eu produzir milhões de coisas para que as pessoas consumam sem 

parar. As pessoas precisam consumir coisas com as quais se identifiquem. A rotina 

na moda é angustiante. Todos que trabalham com moda se veem obrigados a 

cumprir uma rotina muito cansativa de criar em excesso, e esse excesso acaba 

sufocando o seu emocional. Por isso que eu precisei de um tempo em 2003. Saber 

que você tem que parar para começar a criar de novo, quando o processo da 

criação anterior ainda nem terminou é cansativo. A criatividade não pode ser ligada 

ou desligada, ela precisa ser sentida e aflorada. 

O meu intuito sempre foi fazer arte, e você pode sentir que existe um conceito 

no trabalho que eu faço. Eu sempre busco referências na arte, para que tudo se 

torne bem conceitual. O problema maior é o processo de criação tendo que ser 

limitado por um tempo muito curto e eu me sinto uma refém do mercado por esse 

tempo ser tão curto. 

Acho que o meu maior desafio quanto criadora é a de fazer uma roupa 

bacana tendo em vista a quantidade de tempo que ela vai ficar pronta, ou seja, a 

produção. Acho que a grande solução no mercado da moda para mim é vender 

pouco para ter mais tempo de criar. 

A sustentabilidade no Brasil nunca é 100%. Eu tenho três motivos básicos 

para não trabalhar com o couro animal: o preço, a baixa variedade de cores, e os 

processos ao qual ele tem que ser submetido para ter maior qualidade. O couro 

sintético pode ser sustentável quando não se trata de PVC reutilizável, mas no meu 

ateliê a política de não se jogar nada fora. Eu uso praticamente tudo, o descarte 

chega a ser quase zero por cento e essa é a forma que eu tenho de trabalhar com o 

couro sintético sem ser tão prejudicial. Entre outros fatores, a maneira como os 
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animais são confinados e abatidos me trouxe uma inquietação muito grande e me 

fez pensar que eu prefiro trabalhar dessa forma a ter que trabalhar com o couro de 

bovinos, por exemplo. 

LUCIANA GALEÃO 

 

 

 

 

 


