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RESUMO

A partir do time “trânsitos vestíveis”, surge a ideia de construir uma coleção de moda
para o público feminino, utilizando como referencia duas cultuas asiáticas, japonesa
e coreana e seus conflitos e problemática entre eles. Entre as inspirações será
utilizado o hanbok, indumentária Coreana, e o kirigami, a arte de corta papeis. A
proposta é materializar esta coleção de uma forma positiva a fusão de duas cultura,
transformando-o o multicultural algo belo e possível na arte e na moda.
Palavras chaves: Cultura; Coréia do Sul; Japão; Hanbok; Kirigami
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1 INTRODUÇÃO
O ponto de partida para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso de
Design de moda foi o tema “trânsito vestíveis”. Este tema, como fonte de inspiração
permite o diálogo entre a arte, a tecnologia e a moda, dando subsídios para a
definição do subtema da coleção de formatura.
Os designers procuram sempre novas formas de inspiração, transitando por
lugares distintos para a concepção de uma coleção. Logo, associar, misturar,
combinar elementos é um método usualmente utilizado por estes profissionais.
Porém, esta metodologia não é linear, ou seja, durante o processo de criação, novas
experiência e ideias podem ser acrescentadas.
Partindo deste conceito fez-se uma ligação de duas culturas asiáticas
distintas, abordando dois tipos de artes: Cultura Coreana - o hanbok (indumentária
coreana) e a cultura Japonesa - o kirigami (arte de cortar papéis).
É importante salientar que historicamente esses dois países possuem
divergências e problemas que persistem até os dias atuais. O ressentimento
cultivado entre essas duas nações iniciou com a disputa entre o Japão e a China por
conta da disputa territorial. Em 1910 o Japão superou a China e conseguiu firmar
território em terras coreanas com a implementação do Tratado de Anexação CoréiaJapão (1910/1945). O Japão decretou que tudo, inclusive os seres humanos, fossem
propriedade do Estado Japonês. A Coréia tornou-se uma colônia rural de
exploração, podendo transformar-se em colônia de povoamento.
A história da Coréia é normalmente considerada uma das mais trágicas de
todos os países Asiáticos. O povo coreano tem defendidos sua pequena
península de invasores coreanos e japoneses por séculos. [...] Durante o
Tratado de Anexação Coréia-Japão, coreanos eram forçados a falar
japonês, ter nome japonese, e foram essencialmente despojados de sua
cultura (SCOTT, 2009, p.5, tradução nossa).

A história da colonização japonesa na Coréia é um passado marcado pela
dominação e destruição da cultura coreana, que até hoje influência nas relações
conflituosas entre os dois países. Resultando em intrigas e problemas constantes
entre ambos. Um dos motivos é devido ao fato que o Japão ainda não pronunciou
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uma desculpa formal ao governo coreano, o que mantém o sentimento de revolta do
povo coreano, até hoje, contra o japonês.
Os fatos históricos aqui explicitados são ferramentas para compreender os
problemas – socioeconômicos - entre Japão e Coréia. Este contexto histórico foi tão
marcante, que ainda hoje, é possível perceber as repulsões vividas pelos jovens
coreanos, que mesmo não tendo vivido diretamente essa colonização, conhecem
toda a história, através dos estudos e informações recebidas dos mais velhos, por
isso, cultivam o ódio e a xenofobia. Por outro lado, no Japão, os jovens sofrem essas
repulsões dos coreanos e nutriram indiretamente sentimentos semelhantes, porém
em menor escala.
Quando ensinando os estudantes desses países, a diferença entre a
história coreana e a japonesa é bastante aparente. [...] Coreanos possuem
um forte sentimento associado a seu orgulho e nacionalismo. [...] No Japão,
é mais passivo e menos emocional (SCOTT, 2009, p.36, tradução nossa).

Em paralelo a todas essas barreiras criadas historicamente, o povo Coreano e
Japonês possuem uma cultura rica tanto marcada por hábitos milenares, quanto
atuais. As manifestações culturais de ambos os povos são ricas em detalhes da
história antiga, da arte, que são intrigantes, principalmente para os adoradores da
cultura asiática.
Da cultura coreana buscam-se elementos da indumentária tradicional, o
hanbok. As evidências mais antigas destes trajes vêm de representação do período
dos Três Reinos1 encontradas em murais tumulares, em estatuetas de argila e em
ilustrações de visitantes coreanos em livros chineses da dinastia Wei (502-557). O
hanbok era o vestuário da elite coreana, os adornos e acessórios variavam de
acordo com a posição social do indivíduo. Durante toda a história o hanbok sofreu
alterações, mas foi no século VIII que as mulheres começaram a usar saias desde a
altura do peito, tratando-se da evidência mais antiga da atual silhueta feminina
coreana.
1

Início no século IV até metade do VII, foi o período que houve disputa entre três reinos
estabelecidos na península coreana e noroeste da Ásia, sendo a época de avanços culturais na
Coréia
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Da cultura japonesa busca-se inspiração na arte do kirigami, técnica oriental
em papel, que mistura as dobras do papel (como o origami, “oru” – dobrar, “kami”–
papel), com cortes (“kiru” – cortar), feitos com base em papel de maior gramatura.
Com os cortes e as dobras é possível formar figuras que se desejar. O kirigami teve
origem a partir da invenção do papel, em 105 d.C., e se desenvolveu, principalmente
em países como a China e o Japão. No começo este material não era de fácil
acesso, por isso a arte do origami e o kirigami, eram usados em ocasiões
cerimoniais, representando um alto valor cultural.
Entre as variantes do kirigami, está o kirie (“e” – pintura), na qual se usa a
técnica do kirigami para criar imagens, pinturas entre o vazado do papel e o
contraste de um papel inteiro posicionado no fundo. Destaca-se como exemplo, o
trabalho em kirie, da artista Hina Aoyama, nascida em Yokohama (Japão) em 1970.
Esta artista produz trabalhos expressivos e delicados com esta técnica. A artista
comenta em seu site oficial sobre o seu conceito de trabalho:
Eu acredito que a arte é a melhor psiquiatra no mundo. Essencialmente, a
arte é feita em cinco sentidos, e através do sexto sentido, você procura pelo
conceito. Claro que eu tenho os meus conceitos em todos os meus
procedimentos e em cada trabalho feito. Mas, eu nunca tento escrever meus
conceitos, pois eu quero que o público sinta isso pelo meu trabalho em si.
[...] Eu quero recriar o Planeta, que era puro e bonito e está perdido nos
dias de hoje. Eu espero que as pessoas possam esquecer suas dores e
sofrimentos enquanto estiverem olhando meu trabalho. Eu imagino que a
arte exista para este momento (AOYAMA, s.d, tradução nossa).

O conceito da coleção do vestuário apropria-se de elementos destas duas
culturas, evidenciando a tradução da palavra “relação”, que no japonês se lê “kankei”
e no coreano “gwangye”, possuindo a pronúncia muito parecida, proveniente da
escrita chinesa, que muitos países asiáticos utilizaram como a primeira forma de
escrita. Os looks da coleção de formatura, expressão nas suas formas, volumes,
caimento e texturas às respectivas culturas.
Assim, demostra-se o quanto essas duas culturas têm em comum, além das
palavras vindas do chinês, como seus costumes, tradições, história, entre outras.
Existe uma forte conexão entre esses dois países que continuam a ser repassadas
por anos, séculos e milénios, mesmo com todos os problemas que vivenciaram.
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1.1 Justificativa
Diante da relação história entre a Coréia e Japão, bem como das
reminiscências da rivalidade entre essas duas nações até os dias atuais, trabalhar
este tema, é bastante delicado, mas acredita-se na conexão e na harmonia das
diferenças no campo cultural e artístico.
Por experiências próprias desta autora que morou nestes dois países,
convivendo e presenciando intrigas entre eles, percebeu-se que ao mesmo tempo
em que as culturas são parecidas, tem suas diferenças. Na Coréia, constatou-se que
muitos coreanos gostavam e apreciavam o Japão, deixando as magoas do passado,
no passado. Porém, uma quantidade representativa de jovens ainda cultivam
sentimentos negativos em relação ao Japão. Livros de história, museus e os
ensinamentos nas escolas ajudam aos jovens a nutrir esses sentimentos. Enquanto
no Japão, alguns tentam apagar, ou esquecer esses fatos históricos, outros se
sentem envergonhados ou até mesmo criam antipatia pelos coreanos. Porém, esta
autora criou laços de simpatia com ambas às culturas, considerando importante
explorar elementos, formas, texturas, cores, entre outros, representativos deste
contexto.
Não se pode mudar a história ou apagá-la, a guerra, por exemplo, confronta e
machuca muitos países até hoje, com a dominação do mais forte sobre o mais fraco.
Buscando a prosperidade para seu próprio povo, muitos países invadem e destroem
muitos povos. Mas, o que se pode mudar é só o modo de olhar para entender a
história. Semear ódio, intrigas e conflitos não são e nem será a melhor forma de
amenizar as dores passadas. Portanto, a nova geração, mesmo não esquecendo o
passado, deve olhar para frente, pensando num futuro melhor e na construção de
uma nova história, sem ódio e ressentimentos. A sociedade ainda está aprendendo a
vivenciar confrontos do passado e conviver em harmonia com elas.
O tema da coleção mistura aspectos importantes do Japão (kirigami) e da
Coréia (hanbok), o que permitirá mergulhar na história, na tradição cultural,
envolvendo a arte e a criação de looks coerente às respectivas culturas.
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1.2 Definição da problemática
O contexto histórico abordado na apresentação do tema mostra os problemas
– socioeconômicos - entre Japão e Coréia, bem como os sentimentos de ódio e
repulsão herdados dos ancestrais que estão presentes tanto na relação pessoal
cotidiana entre os descendentes destes países, como nos campos da economia,
política, esportes, entre outros. Porém, ambos os povos possuem uma cultura rica
que se expressa na arte e na indumentária tradicional.
Quanto à cultura coreana, constatou-se que elementos da sua indumentária
tradicional, o hanbok, evidenciam a mais antiga representação de vestuário
encontrado em murais tumulares, em estatuetas de argila e em ilustrações de livros
chineses.
Na cultura japonesa, evidenciou-se a arte do kirigami, que mistura as dobras
do papel (como o origami, “oru” – dobrar, “kami” – papel), com cortes (“kiru” – cortar),
que ao serem dobrados formam figuras.
Estes elementos culturais e artísticos do Japão e da Coréia revelam que suas
identidades podem servir de inspiração para experimentações e criação de novas
formas de vestuário, podendo aproximar aspectos da cultura e da arte destes povos.
Neste sentido, o problema de pesquisa gira em torno da seguinte questão: como
desenvolver uma coleção multicultural envolvendo elementos culturais e artísticos do
Japão (kirigami) e Coréia (hanbok) ?
1.3 Objetivos
Desenvolver uma coleção feminina envolvendo elementos culturais do Japão
(kirigami) e da Coréia (hanbok).
1.3.1 Objetivos especifico
1. Abordar fatos históricos responsáveis pelas relações entre Japão e Coréia;
2. Contextualizar a cultura tradicional coreana e japonesa;
3. Verificar processos de criação e produção do Kirigami;
4. Destacar as características da indumentária tradicional coreana - o hanbok;
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5. Identificar profissionais da moda que usaram com tema de coleção a cultura
Asiática;
6. Experimentar novas formas combinando o traçado do Hanbok com a arte do
Kirigami;
7. Apresentar uma coleção de moda autoral inspirada na cultura e na arte Japonesa
e Coreana.
1.4 Procedimentos metodológicos
1.4.1 Metodologia da Pesquisa
Quanto à abordagem do problema, será utilizada a pesquisa qualitativa e
descritiva, considerando a interpretação dos fenômenos e a atribuição de
significados.
1.4.2 Etapas da Pesquisa
1. Pesquisa Bibliográfica - informações, leitura de livros e artigos que sejam
pertinentes ao conflito históricos entre Japão e Coréia, juntamente com informações
da indumentária tradicional coreana, o Hanbok, tanto em sua elaboração e
desconstrução e a técnica usada no Kirigami, com ênfase no trabalho da artista
japonesa Hina Aoyama, com a finalidade de compreender essas duas culturas e
construir um dialogo entre elas;
2. Analise das Fontes de Pesquisas - conectar esses dois países sem generalizar
suas culturas e diferenças, demostrando a melhor maneira com os genes orientais
manifestaram nesses dois elementos;
3. Seleção do material a ser usado como fonte de inspiração - imagens e
elementos do Japão (kirigami) e Coréia (hanbok);
4. Experimentações - procedimentos técnicos na realização de experimentos de
novas formas, tendo como fonte de inspiração o material selecionado, conforme o
tema da coleção.
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1.4.3 Metodologia Projetual
A metodologia projetual foi desenvolvido com base na metodologia de
Rozenfeld (2006) e do Design Thinking de Brown (2010). As etapas da metodologia
projetual contribuiram para alcançar o objetivo, ou seja, o desenvolvimento de uma
coleção de moda, da melhor forma possível com visando os desejos e necessidades
do consumidor final.
Sendo assim, com base nas metodologias acima mencionadas, trabalharamse as seguintes etapas:
1 Planejamento – Pesquisa do tema e definição do subtema;
2 Projeto conceitual - Pesquisa do conceito e seleção do melhor conceito;
3 Especificação do produto - Definição do público-alvo e o produto a ser
confeccionado;
4 Criação do painel lifestyle e texto do público-alvo;
5 Criação do painel de parâmetro e texto;
6 Criação do painel imagético e texto;
7 Criação da cartela de cores e texto;
8 Pesquisa de cores e criação de cartela de cores e texto;
9 Desenvolvimento do design têxtil;
10 Pesquisa de materiais;
11 Geração de alternativas;
12 Definição de materiais;
13 Escolha das melhores alternativas;
14 Desenhos finais;
15 Ficha técnica;
16 Criação de protótipo;
17 Avaliação e aprovação do protótipo;
18 Confecção da peça piloto;
19 Desenvolvimento do produto final.
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1.5 Estrutura do Trabalho
Capítulo 1 - apresenta a introdução desta do trabalho de conclusão do curso
de Bacharelado em Moda. Apresenta o tema geral de coleção 2014 e o subtema
escolhido pela autora para ser trabalhado e aplicado em uma coleção de moda,
problema de pesquisa, o objetivo geral, objetivos específicos, metodologias da
pesquisa e projetual, finalizando com a estrutura do trabalho.
Capítulo 2 – apresenta a fundamentação teórica, que dão os fundamentos
básicos sobre o tema. Aborda principalmente, todos os aspectos relacionados a
cultura Japonesa e Coreana.
Capítulo 3 - Apresenta as etapas de elaboração de cada item contido no
Book de Coleção: nome da coleção, painel imagético, texto argumento, lifestyle do
consumidor, parâmetros de moda, cartela de cores, cartela de materiais, cartela de
aviamentos, cartela de design têxtil, coleção com vinte e cinco (25) looks, mapa da
coleção, mapa do desfile com os três (3) looks selecionados para o desfile, release
da coleção, produção (cabelo e maquiagem), trilha sonora e press kit.
Capítulo 4 – descreve e analisa as etapas do processo de produção dos três
(3) looks (croquis e desenhos técnicos) selecionados para o desfile. Para finalizar
apresenta a coleção, do OCTA FASHION 2015.
Capítulo 5 – faz a conclusão final do trabalho destacando a obtenção ou não
dos objetivos propostos, bem como os resultados alcançados.
Por ultimo apresentam-se as referencias utilizada.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este capítulo inicia a contextualização do referencial teórico, tendo como
objetivo desenvolver os fundamentos básicos para subsidiar o tema.
2.1 O Contexto Histórico - Relação Entre Japão e Coréia
Coréia e Japão firmaram em 1965 o “Tratado sobre a base das relações entre
o Japão e a República de Coreia” para estabelecer relações diplomáticas.
A história da Coréia é vista como uma das mais trágicas de todos os países
asiáticos. Os coreanos defenderam sua península das invasões dos japoneses e
chineses por séculos. O maior fato para contribuir para o orgulho e medo da Coreia
com os outros países, aconteceu devido à ocupação da Coréia (1910-1945) pelos
japoneses e a Guerra Coreana (1950-1953). Durante a invasão pelo Japão, os
coreanos foram forçados a falar japonês, ter nome japonês, e basicamente
desconectar-se da própria cultura. Como resultado, os coreanos cresceram
cultivando sua própria cultura e ignorando as influencias do exterior. Neste contexto
histórico, a Coréia tem sido vista como “defensora”, pois sempre esteve em situação
de lutar pela vida.
Quanto ao Japão, sempre foi visto como o “agressor”. Antes da segunda
Guerra Mundial, as técnicas japonesas de guerra eram de atacar, invadir e juntar os
países vizinhos para preservar seu próprio reino. Diferente da Coreia, o Japão se
adapta facilmente, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão adotou uma nova
constituição pacífica. Apesar de toda a história de guerra entre o Japão e os Estados
Unidos, o Japão, diferente da Coreia, parece ter esquecido de todo o passado, e se
tornou um grande aliado dos Estados Unidos.
2.2 A cultura e a arte Japonesa
Embora se fale muito sobre a “milenar” cultura japonesa, a base cultural
comum a toda nação japonesa é bastante recente. Mesmo aqueles que buscam as
origens de uma identidade japonesa no período Edo (1603-1867) reconhecem que o
pleno desenvolvimento de uma cultura nacional acontece somente na transição para
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o período Meiji (1869-1912). Um dos processos mais significativos nesse sentido foi
a construção de uma nova imagem do imperador.
Durante o período Edo, o poder politico era exercido através de uma
complexa relação entre o imperador e o shogun, líder militar. No período Meiji a
figura do shogun é eliminada, o que não significa uma restituição de poder ao
imperador, este permanece sem efetivos poderes políticos, mas as novas elites
conferem a ele um novo papel simbólico. A atenção da população ao imperador,
com o tempo foi mudando, especialmente através dos meios de comunicação e
currículos escolares que passaram a difundir a crença de que por existir desde
tempos remotos a instituição imperial deveria ser cultuada como expressão máxima
do espirito japonês. Usavam o culto ao imperador como justificativa de uma série de
inovações e mudanças que estavam ocorrendo. Assim, quando as elites começaram
a implantar um sistema social moderno, baseado nos modelos europeus,
fundamentado em estados centralizados, economia industrial e sistema colonial em
regiões asiáticas, todas essas novas políticas eram legitimadas em nome do
imperador, símbolo da tradição japonesa.
Na década de 1920, com o crescimento cada vez mais intenso no centro
urbano japonês, cidades como Tóquio e Osaka, começaram a ter um estilo de vida
cada vez mais ocidental. Ao mesmo tempo em que o imperador perdia sua função
legitimadora, as próprias noções de identidade e de cultura japonesa se
enfraqueciam.
Assim sendo, a cultura japonesa é o resultado das várias imigrações
provenientes do continente asiático e das Ilhas do Pacifico e da China. A Era Meiji
recebe uma grande influência da cultura estrangeira, que fortalece após o fim da
Segunda Guerra Mundial. Apesar dessas influências, o Japão gerou um estilo único
de artes como a Ikebana e Origami.
A Ikebana é uma arte tradicional japonesa conhecida como arranjo de flores
japonês, com o objetivo de compor um arranjo de flores, ramos e galhos naturais em
harmonia e beleza (FIGURA 1).
Esta arte deu-se origem a oferenda de flores aos deuses, dando ênfase ao
uso de materiais e formas em seu estado natural. Somente no século 14 este ritual
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religioso foi atrelado ao cunho estético. Primeiramente aparecei a técnica Rikka, o
primeiro fundamente do ikebana, no qual os galhos saem do vaso como suporte
para recriar o conjunto de paisagem. Do Rikka, originou o Shokka, que a partir de
três elementos; Shin – é o galho principal e determina a forma geral do arranjo; Soe
– tem a função de apoiar o shin; Tai – estabelece a harmonia e o equilíbrio entre o
shin e o soe.
Figura 1 - Exemplo de ikebana

Fonte: Disponível em: < http://yamato-f.kanagawa879.com/blogs/files/2010/09/IMG_3592.jpg />.
Acesso em: 13 fev. 2015.

O Origami é a arte de dobrar o papel sem cortar para formar figuras e formas
(FIGURA 2). Acredita-se que esta arte nasceu em decorrência da invenção e
divulgação

do

papel. As

primeiras

dobraduras

estavam

relacionadas

às

comemorações religiosas na antiguidade. Essas dobraduras também estavam
relacionadas a eventos como coroação, casamento, enterro, festivais e etc.
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Figura 2 - Exemplo de origami

Fonte: Disponível em: <http://f.hatena.ne.jp/JunMitani/>. Acesso em: 13 fev. 2015.

São usadas também as técnicas artesanais para confeccionar a boneca
kurumie, que é feito com um papel Chiyogami e envolvida por um tecido com espoja,
que favorece sua forma tridimensional (FIGURA 3).
Este método tradicional foi trazido da China, e no Japão ficou conhecido na
Era Edo (1603/1868) praticado pelas donas de casa. A técnica foi utilizada em
muitos momentos na história, momentos como decorativos em raquetes e outras em
caixas de presente. No Japão comemora-se o Hinamatsuri (Festival do dia das
meninas), portanto esta técnica ficou relacionada fortemente para esta data.
Figura 3 - Exemplo de boneca kurumie

Fonte: Disponível em: < http://blog.goo.ne.jp/keiko />. Acesso em: 13 fev. 2015.
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Espetáculos de teatro, como o kabuki, misturam a arte de interpretar com
música e dança, chamando atenção pelo destaque do figurino e a elaboração da
maquiagem (FIGURA 4). Deve sua origem â dançarina Okuni, uma sacerdotisa de
um santuário xintoístas que se apresentava com um grupo de dançarinas,
executando canções populares em um estilo livre, arrojado e anticonvencional para
a época. No início, as apresentações eram em lugares pequenos mas com a
popularidade e procura pelo o espetáculo, foi transferido para lugares mais amplos.
O teatro foi passando por várias modificações, a mais notável, é o fato que
atualmente é somente apresentado por homens, inclusive em papeis femininos.
Figura 4 - Exemplo de teatro kabuki

Fonte: Disponível em: < http://www.bunka.go.jp/1osirase/image/unesco >. Acesso em: 13 fev. 2015.

A dança é relativamente atual, com destaque para o Yosakoi Soran, inspirado
nas danças tradicionais, mas, com maior explosão de energia e som contemporâneo
(FIGURA 5). Na cidade de Kochi em um festival folclórico que dura quatro dias,
dança-se a tradicional Yosakoi Naruko e durante este festival jovens da cidade de
Hokkaido viram está dança e fundiram-na com sua dança tradicional, o Soran Bushi,
criando uma nova dança chamada Yosakoi Soran. Observando a dança, pode-se
achar que é uma dança tradicional, porém a nova dança mistura instrumentos
tracionais com os atuais, como guitarra, bateria entre outro, criando novos arranjos.
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Figura 5 - Exemplo de yosakoi

Fonte: Disponível em: < http://www.yosakoitakadono.com/?mid=news&document_srl=2467&page=6&search_target=regdate&search_ >. Acesso
em: 13 fev. 2015.

Os japoneses conservam tradições como a cerimonia do chá. O chá verde é
preparado cerimonialmente e servido aos convidados (FIGURA 6). Por ser uma
tradição muito antiga que cultiva a postura e os refinamentos oriundos da etiqueta da
cerimônia, e possui um desempenho muito importante na vida artística dos
japoneses, pois o chá verde no século 12 era escasso, veio ao Japão pelos
chineses, e por isso muito preciosos, sendo usando não somente como bebida mas
como remédio também. Relacionado aos elementos da natureza a cerimonia, não é
apenas para tomar uma tigela de chá, mas conectar-se a si mesmo e ao que está a
sua volta, portanto, está técnica necessita de uma sala especial e uma paisagem
apropriada para ser desfrutada. Na cerimônia os convidados reúnem-se na sala de
espera até o anfitrião conduzi-los a sala de chá, todos sentam-se no chão, em cima
dos joelhos como é a tradição japonesa, e fazem reverencia respeitosa. A anfitrião
prepara o chá como pede a tradição, e serve seus convidados. Para tomar o chá,
necessita pegar a tigela de forma delicada e respeitosa, seguindo outras regras de
etiquetas para então tomar o chá.
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Figura 6 - Exemplo de cerimonia do chá

Fonte: Disponível em: < http://japanese.china.org.cn/culture/archive/sc/200901/22/content_17172283.htm >. Acesso em: 13 fev. 2015.

2.2.1 A Criação e a Produção do Kirigami
O Kirigami foi primeiramente usado em templos japoneses como forma de
oferenda para aos Deuses. Mas, por volta do século 17, foi reconhecido como uma
forma de arte na cultura asiática. Pessoas do Japão e China criaram o design do
Kirigami para representar a riqueza, a perfeição, a graça, a elegância e a relação do
homem com o universo.
O Kirigami é um artesanato de papel, com necessidade de cortar o material
para dar forma, resultando em uma folha plana com partes vazadas. Segundo
Shinzato (1998), sua origem vem da China e tem três denominações:
Senshi – É utilizada apenas a tesoura, e a forma final deriva do corte de uma
alegoria ou figura dobrar sequencialmente (FIGURA 7).

Figura 7 - Exemplo de kirigami senshi
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Fonte: Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/p7HGU_zJMnE/T5rbBFXp25I/AAAAAAAAADk/bIjUewBqnMg/s1600/42.jpg>. Acesso em: 10 nov.
2014.

Sanshi – O papel é recortado manualmente e é usada especialmente por crianças
como passatempo, como as conhecidas sanfonas de boneco de papel (FIGURA 8).
Figura 8 - Exemplo de kirigami sanshi

Fonte: Disponível em:
<http://blog.goo.ne.jp/march_sakura/e/8b60ffb43c0b40f82d3858e442375b27>. Acesso em: 10
nov. 2014.
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Kokushi – As formas das figuras são mais complexas e definidas, pois são utilizadas
lâminas afiadas de estiletes, formando imagens positivas e negativas (FIGURA 9).
Figura 9 - Exemplo de kirigami kokushi

Fonte: Disponível em: <http://www.kamitsuuhan.jp/case_img/case20.jpg>. Acesso em: 10 nov. 2014.

O Kirigami é ato de dobrar o papel e recortá-lo de modo que vá adquirindo

formas e desenhos através do corte (FIGURA 10). Existem outras categorias de
Kirigami como:
Figura 10 - Exemplo de kirigami

Fonte: Disponível em: < http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/w/e/b/webehon2/201111101515581aa.jpg>.
Acesso em: 10 nov. 2014.
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Kirigami arquitetônico: é composto por recortes em papel com efeito visual
tridimensional, mesmo utilizando algumas vezes imagens bidimensionais (FIGURA
11).
Figura 11 -Exemplo de kirigami arquitetônico

Fonte: Disponível em: <http://www.viverbemagora.com.br/wp-content/uploads/2012/03/10.jpg>.
Acesso em: 10 nov. 2014.

Kirigami modular: é composto por diversas peças com formatos idênticos e
simétricos, que são dobradas e montadas, transformando-se em uma estrutura
simétrica maior (FIGURA 12).

Figura 12 - Exemplo de kirigami modular

Fonte: Disponível em: <https://makezineblog.files.wordpress.com/2010/06/modular-kirigamieights.jpg>. Acesso em: 10 nov. 2014.
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Observando-se detalhadamente as figuras acima, constata-se nesta arte
japonesa, a riqueza do design, a perfeição das formas e dos efeitos tridimensionais.
A técnica artística e artesanal produz desenhos que podem servir como inspiração
para formas, volumes, texturas e modelagens do vestuário.
Por essas razões o kirigami foi uma das manifestações japonesas escolhidas
para a confecção de uma coleção de moda. As infinitas possibilidades de design do
kirigami poderão ser exploradas e aplicadas à moda. Na sequência, explora-se
detalhes da cultura coreana, que combinada com a arte do kirigami, vai auxiliar na
criação de peças do vestuário.
2.3 A cultura e a Arte Coreana
Arqueólogos estimam que os primeiros ancestrais do povo coreano migraram
do norte da China para Manchuria e para a península coreana entre 3000 e 1000
A.C (KIM, 2014).
Existem muitas lendas sobre o surgimento da Coréia, mas a mais famosa é
do Tangum, registrado em 1285 D.C por Samguk Yusa. Segundo Mark Peterson:
O mito popular da Coréia é do Tangun, que foi registrado por Samguk Yusa,
um historiador coreano que escreveu em 1285 D.C. Este reivindica que
Tangun, o fundador da Coréia, nasceu 50 anos do primeiro imperador da
China, 2333 a.C. Tangun nasceu quando um urso e um tigre quiseram
ambos se tornar humanos. O ser celestial, Hwanung, disse para eles que se
eles vivessem em uma caverna e comessem nada além de alho e Artemísia
por 100 anos e então eles se tornariam humanos. O tigre não pode durar na
reclusão; o urso conseguiu, e o desejo foi realizado. Tornou-se uma
humana. Hwanung e achou ela bonita, e torno-a sua esposa; ela deu a luz à
um menino no topo da montanha e nomeou-o Tangum. Durante os 1,000
anos de seu reinado, a terra foi pacifica e prospera (PETERSON, 2010, p.2,
tradução nossa).

Nos quatro primeiros séculos do primeiro milênio, a Coréia gradualmente
entrou no período dos três reinos (Kim, 2004). Koguryo no norte, Paekche no
sudoeste e Shilla no sudeste.
Koguryo foi fundada 37 a.C por Chumong. Nesta época, o reino Koguryo teve
que travar batalhas contra os militares chineses, que se encontravam na península
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coreana. Com a queda da dinanstia Han, Koguryo aproveitou a vantagem da
situação e cresceu no nordeste asiático e dominou a península. (Hwang, 2010)
O primeiro rei de Paekche foi Onjo, que começou seu reino 18 D.C. O rei Kun
Chogo (349 – 375), guerreiro, estabeleceu Paekche e a expansão da mesma,
quando conquistou o restante resistente povo Mahan em 369, e então foi em direção
a Koguryo em 371 e matou o rei de Koguryo, Kogugwon, tomando o controle do rio
Han, tornando o reino mais poderoso dos três reinos. (PETERSON, 2010)
Shilla foi o último reino a se estabelecer, começou a consolidar poder
tomando pequenas cidades ou vales ao redor. Um dos recursos de poder era as
armas superiores que eles tinham, de bronze e ferro, armas que conseguiram em
troca com a China. A Dinastia Shilla fez aliança com Tang da china, conquistando os
dois outros reinados e estabelecendo o período chamado Shilla Unificada (668 –
935). Com os três reinados unificado trouxe várias mudanças no governo, incluindo
a adoção da escrita chinesa, e um papel importante para o rei, centralizando o
governo (PETERSON, 2010).
Quando Shilla derrubou Koguryo, com a ajuda das forças de Tang, a mesma
continua na península coreana forçando o que o Imperador Chinês queria para
dominação de toda a península, então em volta de 670 Shilla resistiu travado a
guerra chamada Shilla-Tang. A dinastia Shilla eventualmente triunfou em expulsar os
chineses da península com a promessa de alcançar a paz (HWANG, 2010).
Shilla manteve o controle por dois séculos e meio, mas durante o último
século do período da Shilla unificada, intensificaram os conflitos entre os nobres. Um
dos mais poderosos dos senhores de guerra era Kungye, que desiludido de não ter
chance de chegar ao trono, deixou Kyongju – capital de Shilla-, para Kangnung, no
nordeste da borda de Shilla, e declarou-se o rei do Tarde Reino Koguryo
(PETERSON, 2010).
Kungye foi depois derrubado por um de seu general. Depois de sofrerem
vários ataques pela mão de Kungye, o povo pediu ao general de confiança Wan Kon
(877-943) derrubar o seu lorde (PETERSON, 2010).
Em 918 Wang Kon, modificou o nome do reino de Tarde Reino Koguryo para
Koryo. Estabeleceu a capital da nova dinastia em Kaeson, norte da atual Seoul e
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eventualmente convidou a aristocracia de Shilla para juntar a ele. Neste mesmo ano,
o novo reinado de Wang Kon era um dos três na península. “Tarde Paekche”
emergeu no sudoeste e a Shilla ainda estava com o trono em Kyongju. No ano de
935, o rei de Shilla Kyongsun, se rendeu para Wang Kon, assim as datas para Shilla
Unificada foi de 688 a 935, e de Koryo foi de 918 a 1392 (PETERSON, 2010).
O período da dinastia Koryo foi marcado por criar alianças. Mantendo
relações pacificas com o Japão e dinastias chinesas do noroeste. Mesmo com sua
morte, seus sucessores continuaram a pregar seus ideais (PETERSON, 2010).
Segundo o autor acima mencionado, em 1392, O general Yi Seong
estabeleceu a Dinastia Joseng que vai até 1910, quando a Coréia é anexada pelo
Japão. Entre 1592 e 1598, o Japão invadiu a Coréia, mas foram expulsos
eventualmente, em 1627 e 1636, Joseon sofreu invasão da Dinastia Qing. Em 1897,
o Reino de Joseon virou Império Coreano e o rei Gojong foi proclamado imperador.
Em 1910 o Japão invade a Coréia, anexando-a ao Japão, colonização que dura até
1948, quando surge a democrática Coréia do Sul e a comunista Coréia do Norte. Em
1950 a Coréia do Norte invade a Coréia do sul travando a Guerra da Coréia.
De acordo com Masiero (2006):
O Estado da Coréia do Sul foi estabelecido em 1948 após anos de disputa
entre a ocupação das forças americanas no sul e os interesses da ex-União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no norte. A capital e principal centro
industrial do país, desde aquela época, é Seul. [...] A divisão da Península
Coreana, em 1945, criou duas unidades econômicas distintas. O norte
possuía a maior parte de recursos naturais e as indústrias pesadas,
desenvolvidas durante a ocupação japonesa. O sul possuía a maior parte
dos recursos agrícolas e mão-de-obra (MASIERO, 2006, p.1, tradução
nossa).

A vida na Coréia sempre foi muito tradicionalista, o povo vivia bastante
isolado do resto do mundo, mas, apesar disso desenvolveu uma forma única de
viver. A Coréia tem grande influência da China, pela longa história de proteção entre
as várias guerras. Mas a Coréia possui a própria língua e criou a própria escrita, tem
seus próprios costumes. Os coreanos são descendentes de povos que migraram do
nordeste da Ásia. Esses ancestrais viveram bem antes de começarem a gravar as
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histórias em forma de escrita. Nas suas tumbas, dava para identificar que usavam o
fogo, equipamentos, caçavam animais, pescavam e honravam seus líderes.
A Coréia como nação começou apenas em 668 d.C. Em diferentes áreas da
Coréia, ergueu-se pequenos estados, e alguns reinos nos quais a cultura e os
costumes se desenvolveram. Entre 668 até o começo do século 20, os coreanos
viveram em sua península e tiveram três governos, chamados de Sillla, Goguryeo e
Choson, que alcançaram um novo nível social, politico e econômico e trouxeram a
Coreia para perto do que ela é hoje em dia.
A Coréia é tão rica em cultura quanto o Japão, difundindo até os dias hoje em
contraste ao desenvolvimento de tecnologias da atualidade. Alguns dessas culturas
são: Taekwondo, Talchum, Mudang e hanbok.
Taekwondo é uma arte marcial criada na Coréia resultante de diversas artes
marciais antigas. Hoje em dia é um esporte olímpico, onde são deferidos chutes
explosivos, e alguns golpes com a mão (FIGURA 13).
Figura 13 - Foto de uma luta de taekwondo

Fonte: Disponível em: <http://sgnh.com.br/wp-content/uploads/2010/06/taekwondo2.jpg >. Acesso em:
14 fev. 2015.
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Talchum é apresentação de dança e canto com mascaras. Suas
performances são caracterizadas com som temático e rituais de exorcismo, parodia
das fraquezas dos humanos e sobre o privilegio de algumas classes (FIGURA 14).
Figura 14 - Foto de uma apresentação de Talchum

Fonte: Disponível em: <https://imageshack.com/f/mq3bc01277612636b6f63e340j>. Acesso em: 14
fev. 2015.

Mudang (무당) é na Coréia, o conceito geral de alguém que pode comunicarse com espíritos que controlam o mundo. Os Mundag têm como papel guiar e instruir
os crentes em como aplacar os espíritos (FIGURA 15).
Figura 15 - Foto de Mudang

Fonte: Disponível em: < http://pds15.egloos.com/pds/200904/21/47/c0080747_49ed44a50d5c4.jpg >.
Acesso em: 14 fev. 2015.
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O hanbok é a indumentária tradicional coreana, um símbolo cultural bastante
importante. Os estilos de hanbok se dividem dependendo do gênero, classe social e
ocasiões formais de uso. Atualmente o hanbok é menos usado, porem as mulheres
coreanas ainda gostam de usá-los em ocasiões especiais como casamentos,
feriados, etc.
Ao longo dos séculos, o hanbok sofreu poucas alterações. Suas vestimentas
remontam ao período dos Três Reinos – Shilla, Koguryo e Paekche – entre 57 a.C. e
660 d.C. Nesta época, os homens usavam jeogori (jaqueta), baji (calças) e durumagi
(sobretudo), chapéu, cinto e sapatos. As mulheres usavam jeogori (uma jaqueta
curta) com duas fitas compridas que eram atadas para formar um otgoreum (nó),
uma saia longa e volumosa, atada em redor de uma cintura alta, chamada tchima,
um durumagi com beoseon (soquetes de algodão branco) e sapatos em forma de
canoa. A vestimenta possuía traços limpos, confortáveis e coloridos, adapta-se às
formas e movimentos de quem a vestia, conhecido até como “traje do vento”.
Segundo Sarah H. Jeong:
A origem do hanbok em duas peças pode ser vista no período dos três
reinos (57 A.C. - 668 d.C.). Durante este período, a península coreana era
dividida em três reinos: Koguryo no norte, Paekche no sudoeste, e Shilla no
sudeste. A alteza e a aristocracia nestes estados criaram uma demanda de
produtos de luxos, incluindo os trajes cotidianos, que se tornaram símbolos
de autoridade politica (JEONG, 2006, p.1, tradução nossa).

Figura 16 - Imagem do hanbok feminino e masculino

Fonte: Disponível em: <http://blog.naver.com/likebed/50185975527>. Acesso em: 10 nov. 2014.
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Na tradição coreana, a confecção de roupas difere bastante do modo de
fabricação ocidental, em que os trajes são produzidos em serie, em vários tamanhos
padronizados, cortados e costurados de maneira a se adaptar a vários tipos de
corpo. As roupas coreanas, ao contrario, se ajustam a qualquer corpo, sendo presas
por faixas. Assim, a saia não tem medidas de cintura nem de comprimento; são
todas do mesmo tamanho e ajustadas apertando ou afrouxando a faixa.
O mesmo principio se aplica ao casaco masculino e feminino, o jeogori, que é
ajustado e preso por fitas (FIGURA 17). O casaco masculino é usado sobre calças
(baji) (FIGURA 18), as calças são volumosas e precisa ser presa no tornozelo. O
casaco feminino – que foi encurtado ao longo dos séculos – é usado sobre uma saia
longa, a chima (FIGURA 19). Esta saia é amarrada acima do busto e usada sobre
várias camadas de roupa íntima – tradicionalmente, um tipo de calção – e também
anáguas para dar volume. A silhueta é ignorada; a continuidade do torso só é
interrompida debaixo do braço, acima do peito. Na cultura coreana pudor e
dignidade são valores fundamentais para uma mulher. O objetivo do vestuário
feminino é ocultar o corpo sob metros e metros de tecidos.
Figura 17 - Imagem do jeogori feminino

Fonte: Disponível em: <http://www.picshare.ru/uploads/140401/5d3d94JsuD.jpg>. Acesso em: 10 nov.
2014.
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Figura 18 - Imagem do baji masculino

Fonte: Disponível em:
<http://www.hanbok8282.com/upload/cheditor/xcvzTMyWWiN8YhQFHoeBQ.jpg>. Acesso em: 10 nov.
2014.

Figura 19 - Imagem da chima

Fonte: Disponível em:
<http://hanbok21.com/data/file/kind/1846342615_CMsPrYKb_BDBAB6F5C4A1B8B6.jpg>. Acesso
em: 10 nov. 2014.

Observa-se nas figuras acima, que o Hanbok – Indumentária Coreana tem
formas soltas com volumes e caimento que dão conforto ao corpo. São roupas que

38

não ficam modeladas ao corpo, mostrando suas formas, pelo contrário as escondem.
A modelagem dos modelos é ampla, o que facilita adaptação das peças no corpo
por meios de amarrações.
Diante de tantos elementos culturais da Coréia, o Hanbok foi o elemento
escolhido para representar este país, por ser um traje rico em detalhes e modelagem
ampla que facilita adaptar ao corpo de acordo com a forma desejada. O Hanbok,
além de oferecer diversas formas de desconstrução, traz consigo um significado,
para cada ocasião a ser usado, como em casamentos, enterros, cerimoniais entre
outros.
2.4 Aplicações da Técnica kirigami na Coleção do Vestuário
A base da estrutura do kirigami, com partes vazadas, pode ser obtida com
maior fidelidade com o corte a laser. Para aplicação desta técnica no vestuário, será
necessário adaptar o efeito produzido no papel para o tecido. O corte a laser pode
ser a técnica indicada para a execução do design têxtil, desenvolvido com foco no
conceito da coleção do vestuário.
O processo de corte a laser é vantajoso por permitir um corte preciso de
acordo com o feixe do laser e da precisão do equipamento. Além do que, este
processo favorece a precisão do acabamento do designer têxtil, pois, os raios
derretem as bordas do material, dando como resultado de arestas limpas, sem que o
tecido possa desfiar.
Os tecidos sintéticos e naturais são indicados para o corte a laser, porém
especialistas constaram na prática que em tecidos naturais, o acabamento pode ficar
comprometido, porque as arestas podem queimar, deixando o tecido um pouco mais
escuro. Mas, este efeito pode destacar o desenho, depende, portanto, do que se
deseja para o acabamento do modelo.
É importante destacar, que o corte a laser tem custos elevados, pelo valor do
maquinário e consequentemente de fabricação. O corte é individual, não sendo
possíveis várias camadas sobrepostas. Segundo Lengyel (2007), o laser é
conceituado como:
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Um dispositivo que amplifica a luz através de estimulação da radiação. Na
prática, um laser é geralmente usado como uma fonte ou um gerador de
radiação. O gerador é construído adicionando um mecanismo de retorno em
forma de espelhos para amplificar a potência da luz (LENGYEL apud
GONÇALES, 2007, s.p)

Como pode ser observada na figura 20, esta técnica favorece a precisão do
design vazado, sobreposto ao tecido de fundo. Pode-se conseguir o efeito do kirie, construir uma imagem de fundo a partir de imagens vazadas em primeiro plano,
seguindo com o ideal do kirigami.
Figura 20 - Imagem de exemplo de corte a laser em tecido

Fonte: Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/-iLp1U5Irjj8/UH2gVsBiZiI/AAAAAAAACIs/wp25h6AS1Y/s640/118963.gif >. Acesso em: 14 fev. 2015.

2.4.1 Gravação a laser
Os tecidos utilizados na indumentária coreana podem conter relevos e
padronagens formando desenhos diversos. A gravação a laser permite gravar
qualquer desenho desejado para representar a textura do tecido, possibilitando
representar o kirigami de uma forma alternativa e inovadora.
A gravação a laser refina a superfície do material, aumentando assim, a
qualidade do tecido, produzido um efeito tátil, como pode ser observado na figura
21. Assim como o corte a laser, o desenho ou padronagem é gravado com precisão.
A máquina de gravação funciona com um feixe de laser que vaporiza o material
conforme planejado, com alto grau de detalhamento, como visto na figura abaixo.
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Figura 21 - Imagem de exemplo de gravação a laser em tecido

Fonte: Disponível em: <https://www.epiloglaser.com/images/tl_fabric_pillow_text.jpg>. Acesso em: 14
fev. 2015.

2.4.2 Estamparia digital
Para finalizar os processos a ser utilizada na representação do kirigami, a
estamparia digital irá representar a técnica de estampa (FIGURA, 22). A escolha da
estamparia foi por ser um processo com possibilidade de reproduzir fielmente as
cores e formas do desenho. A estamparia tradicional requer muitos equipamentos,
na qual somente grandes demandas de produção façam valer a pena o custo
dispensado. Outro fator, a ser considerado é de que a estamparia digital não usa
quadros ou cilindros para a produção, deixando assim processo muito mais
ecológico.
O objetivo de uso desta técnica é conseguir produzir uma estampa temática,
ligando o Japão e a Coréia, na arte, moda e história, utilizando como inspiração
gravuras antigas que relatam os fatos históricos e conflitos entre esses dois países.
Releituras de quadros, escritas e outras informações visuais, podem ser unidas e
modificadas

por

programas

digitais,

deixando-as

abstratas

e

até

mesmo

irreconhecíveis, por este motivo a estamparia digital é a melhor escolha para retratar
sem falhas o projeto de coleção objetivo desta pesquisa.
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Figura 22 - Imagem de exemplo de estamparia digital

Fonte: Disponível em: <http://www.ratoroi.com.br/wp-content/uploads/2012/08/r1.png>. Acesso em:
14 fev. 2015.

2.5 A Inserção do Tema na Coleção de Estilistas Nacionais e Internacionais
O tema com foco na cultura japonesa – o kirigami – e na cultura coreana – o
hanbok são dois assuntos distintos, normalmente explorados na inspiração de
coleções por grandes marcas, separadamente.
Por tratar-se de coleção com temas tão específicos e detalhes delicados, o
público alvo são mulheres que se interessam e valorizam a cultura asiática como um
todo, principalmente as tradicionais e procuram entender a história e a essência de
cada civilização.
Com a globalização, surgiram muitos admiradores das culturas asiáticas, tais
como japonesa, coreana e chinesa. Observa-se, a difusão da cultura pop, entre os
jovens, por exemplo, grande o número de fãs de anime – desenho com estilo
japonês -, músicas como o japonês pop e o rock, a língua japonesa em si.
Destaca-se, também, o cosplay – arte de se vestir como um personagem
fictício – entre outros. Atualmente, a Coréia foi invadida com o movimento Hallyu,
que divulga ao mundo sua música pop, conhecido como k-pop, até com as novelas
japonesas, entre outros. Com isto, alguns estilistas ou designers de moda
admiradora da cultura Asiática, procuram saber mais sobre a cultura de cada país,
mas muitas vezes desconhecem sobre os conflitos, e problemas que existem na
história.
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Em 2011, John Galliano assinou a coleção da grife Christian Dior na coleção
de primavera (FIGURA 23)
Figura 23 -Imagem do desfile de Christian Dior

Fonte: Disponível em: <http://www.style.com/slideshows/fashion-shows/spring-2011-couture/christiandior/collection/31>. Acesso em: 14 fev. 2015.

Carolina Herrera em 2011 apresentou uma coleção inteira inspirada nas
roupas tradicional coreana e livros de botânica (FIGURA 24).
Figura 24 - Imagem do desfile de Carolina Herrera

Fonte: Disponível em: <http://www.style.com/slideshows/fashion-shows/spring-2011-ready-towear/carolina-herrera/collection/52>. Acesso em: 15 fev. 2015.
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A estilista coreana Lee Young Hee é conhecida por se inspirar muito nas roupas
tradicionais coreana de uma forma modernista (FIGURA 25).
Figura 25 - Imagem do desfile de Lee Young Hee

Fonte: Disponível em: <http://www.hairsmystory.com/wp-content/uploads/2010/10/Lee-Young-HeeParis-3.jpg>. Acesso em: 15 fev. 2015.

Rob Ryan é um artista britânico especializado em kirigami. Em 2006 fez um
vestido para a revista Vogue inspirado em seu trabalho (FIGURA 26).
Figura 26 - Imagem do vestido de Rob Ryan

Fonte: Disponível em: <http://www.typetheory.com/wp-content/uploads/2009/03/robryan04.jpg>.
Acesso em: 15 fev. 2015.
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A marca Balmain desfilou na coleção de primavera de 2013 com peças em corte a
laser (FIGURA 27).
Figura 27 - Imagem do desfile Balmain

Fonte: Disponível em: < http://www.style.com/slideshows/fashion-shows/spring-2013-ready-towear/balmain/collection/11>. Acesso em: 15 fev. 2015.

No cenário brasileiro, o estilista Ronaldo Fraga é conhecido por explorar
bastante a cultura brasileira em seus trabalhos. Gláucia Centeno definiu Ronaldo
Fraga como um dos maiores incentivadores da cultura brasileira:
Ronaldo Fraga, reconhecidamente um dos maiores incentivadores da
apropriação das temáticas e técnicas provenientes da cultura do país, já
criou coleções inspiradas no cangaço, em Guimarães Rosa e até mesmo
em temáticas inusitadas, mas não menos brasileiras, como “Eu adoro
coração de galinhas (CENTENO,s.d, p.6).
Figura 28 - Imagem do desfile Ronaldo Fraga

Fonte: Disponível em: <http://blogs.diariodonordeste.com.br/desenroladas/wpcontent/uploads/2013/11/desfile-ronaldofraga-spfw-inv2014-17.jpg>. Acesso em: 15 fev. 2015.
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Ao observar o trabalho de tantos estilistas famosos usufruindo de um tema
tão inspirador como a cultura em diversos manifestos, mostra-se que é um tema
persistente e bastante positivo para apresentações de trabalhos e formação de
conceitos.
A mistura de duas culturas são trabalhos evitados por estilistas, por diversos
motivos, mas por esta razão, este trabalho se torna motivacional para criar uma nova
linha de pensamento, pois a informação e a globalização inovam as possibilidades
de criação em diversas áreas.
Geralmente, as pessoas que gostam da cultura japonesa também apreciam a
cultura coreana, e continuam se interessando por ambos os países, independente
de guerras ou problemas políticos. O desenvolvimento da coleção apresentado na
sequência traz uma mistura das duas culturas.
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3 BOOK DE COLEÇÃO – TRÉGUA

O book de coleção é o processo realizado para criação de produto de moda
em cima do conceito estudado acima. Aqui separamos o book em texto e painel
conceito, texto e painel do lifestyle, texto e painel de parâmetros de moda, e então,
começamos as etapas da coleção, que são o texto e painel de cores e materiais,
textos e paineis do design têxtil criado, e por fim, os croquis e desenho técnicos.
3.1 Conceito
3.1.1 Nome da coleção
Trégua
3.1.2 Texto conceito (FIGURA 29).
Espadas se encontram,
Gritos se ouvem,
Dores se sentem,
Entre duas nações,
No passado,
E no futuro continua.
Chegou a hora
De pausar.
De viver.
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Figura 29 - Painel conceito

Fonte: Desenvolvido pela autora (2015)

3.2 Lifestyle
3.2.1 Texto Lifestyle (FIGURA 30).
Ao finalmente alcançar sua independência financeira, ela agora, precisa
aprender a conciliar sua vida profissional com sua vida pessoal. Seu dia começa
com café da manhã, simples, porem demorado, ela está lendo um dos vários livros
que comprou recentemente. Antes de sair de casa, dá água para suas várias plantas
e flores, já imaginando qual seria a próxima a companheira. O segundo momento do
dia, é em seu trabalho, profissional em organização de eventos de grandes
empresas, necessita da tecnologia para estar sempre em contato com seus clientes
e fornecedores, mas não dispensa a velha agenda de papel, na qual está
organizada da melhor forma para melhor desempenho de suas tarefas. Em dias
tranquilos no trabalho, consegue permanecer o dia todo no escritório, mas sem
saber os momentos em que precisará fazer uma visita de ultima hora aos seus
clientes, se preocupa com sua forma de vestir e em seus acessórios, valorizando um
visual simples, sofisticado.
Após o trabalho, caso possua algum compromisso com os amigos é para ir
assistir aquela nova peça de teatro ou aquela exibição de artes que acabou de
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inaugurar na cidade. Aos amigos que preferem coisas mais agitadas, sempre
encontram em barzinhos com aquela música ao vivo de fundo.
Nos dias de folga, navega na internet para descobrir uma nova técnica de
artesanato, pintura, jardinagem que possa praticar sem gastar muito, gosta muito de
enfeitar a casa com ornamentos de produção própria
Figura 30 - Painel Lyfestyle

Fonte: Desenvolvido pela autora (2015)
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3.3 Parâmetros de moda
3.4.1 Texto Parâmentro de Moda (FIGURA 31).
A roupa tradicional coreana é ampla, e cheia de cores, sua forma permite ao
seu usuário livre locomoção. Em alguns momentos esta forma será mantida com
inovação e em outros momentos, as formas serão mais justas, com elementos da
roupa tradicional, ora pelo seu laço, ora pela gola. Esta vestimenta tradicional ganha
releitura para o público que procura nas culturas por novas formas de se vestir, tanto
no cotidiano, como em momentos formais.
Em vez do tradicional casaco das vestimentas, boleros e blusas em
modelagens diferenciadas serão demostradas. Com a fusão de duas culturas
distintas e cheias de conflitos entre si, a coleção prezara por mostrar uma harmonia
entre elas.
Figura 31 - Painel Parâmetros de Moda

Fonte: Desenvolvido pela autora (2015)
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3.4 Coleção
3.4.1 Cores (FIGURA 32).
As cores da coleção variam entre cores neutras, vivas e tons pasteis. A cor preta
relembra o lado escuro de uma guerra, a destruição e o desespero e em
contrapartida o branco representa a paz, a trégua, a harmonia alcançada depois de
tanto sofrimento. O bege e o verde, em tom pastel, demostra a neutralidade e a
esperança. E por fim, o vermelho, a única cor viva, representa o sangue, e a dor dos
que já passaram por uma guerra, e até hoje revivem estes momentos.
Figura 32 - Painel Cartela de cores

Fonte: Desenvolvido pela autora (2015)
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3.4.2 Materiais (FIGURA 33).
Os materiais escolhidos nesta coleção foram os tecidos 100% algodão como o
tricoline e o percal 400 fios e para contrastar com esses tecidos os 100% poliéster, o
cetim bucol e o tafetá toque de seda. O cetim bucol e o tafetá toque de seda dará as
saias o volume esperado, para o corte a laser o cetim será utilizado para ser
estruturado e firme. O tricoline será utilizado nos boleros e blusas, por ser um tecido
macio e confortável, e para a estamparia digital. Por último, o percal também servirá
para a estamparia digital das saias.
Figura 33 - Painel de Materiais

Fonte: Desenvolvido pela autora (2015)
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3.4.3 Design Têxtil
O Design de superfície têxtil irá aparecer em duas categorias, uma como
estamparia digital (FIGURA 34), desenvolvida a partir de uma pintura do artista
japonês Ogata Gekko datada em 1895. Repartindo esta pintura em vários quadrados
de diversos tamanhos e reposicionando de forma aleatória. As listras preto e branco
adicionadas dão um toque final na arte.
Na estampa, a cor bege prevalece diante as outras cores, representando a
neutralidade, sendo a essência do estado de trégua.
O segundo design de superfície têxtil é o corte a laser (FIGURA 35) de uma
forma geométrica; o quadrado. Quebrado em vários triângulos, reformulando a forma
original para uma nova.
Figura 34 - Design têxtil – Estampa Desespero

Fonte: Desenvolvido pela autora (2015)
Figura 35 - Design têxtil – Corte a Laser Ilusão
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Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)

3.4.4 Coleção – Croquis
A seguir é apresentação o mapa da coleção Trégua, os 25 croquis (FIGURAS
36 a 61) individualmente e seus desenhos técnicos.
Figura 36 - Mapa da coleção

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 37 - Croqui, desenho técnico look 1

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
Figura 38 - Croqui, desenho técnico look 2

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 39 - Croqui, desenho técnico look 3

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
Figura 40 - Croqui, desenho técnico look 4

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 41 - Croqui, desenho técnico look 5

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
Figura 42 - Croqui, desenho técnico look 6

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 43 - Croqui, desenho técnico look 7

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
Figura 44 - Croqui, desenho técnico look 8

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 45 - Croqui, desenho técnico look 9

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)!!
Figura 46 - Croqui, desenho técnico look 10

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 47 - Croqui, desenho técnico look 11

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
Figura 48 - Croqui, desenho técnico look 12

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 49 - Croqui, desenho técnico look 14

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)!!!!!!!!!
Figura 50 - Croqui, desenho técnico look 15

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 51 - Croqui, desenho técnico look 16

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
Figura 52 - Croqui, desenho técnico look 17

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 53 - Croqui, desenho técnico look 18

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
Figura 54 - Croqui, desenho técnico look 19

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)

63

Figura 55 – Croqui, desenho técnico look 20

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
Figura 56 - Croqui, desenho técnico look 21

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 57 - Croqui, desenho técnico look 22

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
Figura 58 - Croqui, desenho técnico look 23

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 59 - Croqui, desenho técnico look 25

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
Figura 60 - Croqui, desenho técnico look 25

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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4 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO
A próxima etapa é o desenvolvimento do produto, para este trabalho, dentre os
25 croquis desenhados, foram selecionados três looks (FIGURA 62). A seguir será
explicado as especificações técnicas, modelagem, confecção e as complicações
encontradas ao longo do caminho.
Figura 61 - Mapa de desfile

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)

4.1 Estamparia
Para realizar a confecção das peças é necessário primeiramente estampar o
tecido escolhido, por isso essa foi a primeira etapa realizada para o desenvolvimento
do produto.
Como já argumentado neste trabalho, a estamparia digital foi a técnica
escolhida, pois esta técnica possibilita estampar diferenciadas tonalidades de cores,
mantendo-as vivas, caso o tecido seja 100% de fibras naturais. Outro fator positivo
sobre esta técnica é que seu processo é mais rápido que outras técnicas de
estamparia.
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Para esta coleção foi estampado 7 metros de 1,80 metros de largura e 4
metros de 1 metro de largura no tecido percal 400 fios. Para a saia de grande
volume o tecido estampado no de 1,80 metros foi utilizado e para os boleros foi
utilizado os de 1 metro de largura.
A empresa que realizou este serviço foi a Real Estúdio. O tecido a ser
estampado passa por três processos: o primeiro é a preparação, limpando os
resíduos e aplicando uma goma para a pigmentação. O Segundo é a impressão da
estampa em uma máquina especializada, que imprimi o rapport no comprimento e
largura desejada. O último processo é de fixação do pigmento através de calor, com
uma máquina de fusionamento.
A seguir fotos dos processos de estamparia digital (FIGURAS 63 e 64).
Figura 62 - Estamparia digital. Impressão sobre o tecido

Fonte: Fotografado pela Real Estúdio (2015)
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Figura 63 - Estamparia digital. Impressão sobre o tecido

Fonte: Fotografado pela Real Estúdio (2015)

4.2 Corte a laser
O corte a laser foi a técnica escolhida para representar o Kirigami nas peças,
o tecido escolhido foi o mesmo usado nas saias, o cetim bucol. O processo do corte
a laser é uma máquina que possui uma base onde ele segura o tecido para que este
não escorregue, e assim aciona-se para que o laser corte onde foi programado para
realizar o corte. Como laser queima um pouco devido à alta temperatura, o tecido
fica com um acabamento que não desfia. Foram feitos 15 pedaços, sendo 10 do
tecido branco e 5 do tecido preto, de 0,90 cm por 1,10 metros (FIGURA 65) na
empresa Arte Laser.
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Figura 64 - Resultado do corte a laser

Fonte: Fotografado pela autora (2015)

4.3 Modelagem
As modelagens dos três looks desenvolvidos basearam-se na apostila de
modelagem da disciplina de modelagem plana e de moulage do curso de Design de
Moda da UDESC. Utilizou-se a bases de saia reta para as saias volumosas, a base
comercial I – cava mínima para os boleros, e na moulage foi feita os corseletes e
tops, e em cima desses instrumentos de trabalho interpretou-se os desenhos e os
modelos nas medidas das modelos contratadas previamente. Todo o processo foi
feito em sala de aula com o auxílio da professora, e dos materiais de modelagem,
tais como papel pardo, réguas especiais e carretilha. Durante a construção dos
moldes apareceram alguns problemas e houve a necessidade de adaptar a
modelagem e costura, que será detalhado a seguir.
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4.4 Confecção
As confecções dos looks foram todas feitos pela autora na aula de laboratório
de desenvolvimento de coleção com a orientação das professoras da disciplina. O
primeiro passo foi desenvolvera modelagem e sem seguida o protótipo de cada peça
para análise da modelagem para posteriormente ajustar e deixá-la como o esperado.
Assim que o protótipo era confeccionado, o mesmo era provado na modelo
para estudar o caimento da roupa e caso houvesse algum ajuste, poder assim fazer.

4.5 Desenvolvimento do look 1
A confecção do look 1 foi a última a ser executada, sendo iniciada no dia 1 de
outubro e finalizada dia 29 de outubro. O look 1 consiste em duas peças, um bolero
e um vestido.
4.5.1 Vestido – Referência 001/01
Para a modelagem do vestido do look 1, utilizou o protótipo do vestido 2 e 3
colocando-o no manequim e cortando a parte de cima para dar forma do peito e o
caimento das costas, ao mesmo tempo o cós da parte de cima foi feito em seguida
na moulage, finalizando o molde passando para o papel pardo. Esse vestido é estilo
tomara-que-caia, porém não tem suporte para segura-lo além de em cima do peito, o
que se fez necessário a confecção de um corselete interno (FIGURA 66) para
segurar no peito e cintura da modelo e o vestido que possuem 3 camadas de tecido
não caia enquanto estiver andando. O molde do corselete foi feito na moulage e
depois ajustado ao tamanho da modelo, foi necessárias 3 provas para que então o
vestido pudesse ser finalizado, a primeira prova foi para acertar o corselete, pois
precisava que ficasse justo e confortável, a segunda prova já com o corselete
costurado no vestido, para análise de caimento, e a terceira prova para fechamento
do vestido todo.
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Figura 65 - Fechamento do vestido com o corselete interno

Fonte: Fotografado pela autora (2015)
Figura 66 - Ficha Técnica Vestido Look 1 – Parte 1

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 67 - Ficha Técnica Vestido Look 1 – Parte 2

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
Figura 68 - Ficha Técnica Vestido Look 1 – Parte 3

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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4.5.2 Bolero – Referência 001/02
O bolero do look 1 foi feito juntamente com o vestido look 1, a base utilizada
foi a base comercial I – cava mínima e o da manga industrial. Com o bolero do look 3
já estava pronto, usei os mesmos traços para o lado direito e somente deixei o lado
esquerdo com o molde para colocar uma manga. A modelagem e a costura foram
tranquilas e rápidas de fazer, o maior problema encontrado foi com as duas faixas na
parte da frente que eram pesadas e faziam o forro aparecer, a solução foi colocar
mais botão tipo colchetes. A ficha técnica (FIGURAS 70, 71 e 72) mostra todas as
especificações para a confecção do modelo.
Figura 69 - Ficha Técnica Bolero Look 1 – Parte 1

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 70 - Ficha Técnica Bolero Look 1 – Parte 2

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
Figura 71 - Ficha Técnica Bolero Look 1 – Parte 2

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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4.6 Desenvolvimento do look 2
O look 2 foi o Segundo a ser confeccionado. Consiste em duas peças, um
vestido e um “bolero”. Iniciou no dia 17 de setembro e finalizou no dia 15 de outubro.
4.6.1 Vestido – Referência 002/01
O vestido do look 2 é o mesmo molde do vestido do look 3, como a
modelagem e o já havia confeccionado o look 3, somente tive que ajustar para o
tamanho da modelo que iria usar este look, aumentando 1 centímetro no diâmetro
todo do top. O comprimento da saia também foi aumentado, devido à altura da
modelo. Neste vestido, não utilizou um corselete interno para segurar o peso das
três camadas de saia, apenas prolongou o top até a altura da cintura, deixando o
cós e esta parte internamente, e a parte de cima amostra, para melhor fechar o topo,
fez-se um fechamento de sutiã no cós interno. A princípio a ideia pareceu funcionar,
porem no desfile, a modelo teve que puxar o top que não estava segurando como
deveria. A ficha técnica (FIGURAS 73, 74 e 75) mostra todas as especificações para
a confecção do modelo.
Figura 72 - Ficha Técnica Vestido Look 2 – Parte 1

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 73 - Ficha Técnica Vestido Look 2 – Parte 2

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
Figura 74 - Ficha Técnica Vestido Look 2 – Parte 3

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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4.6.2 Bolero - Referência 002/02
Para a confecção deste look, utilizou a base comercial I – cava mínima e a
manga industrial. O modelo do bolero é simples e sem complicações, a maior
dificuldade encontrada foi para a locação da gola no bolero, a modelo teve que vestir
duas vezes o bolero para definir bem o caimento desta gola, e então o acabamento
foi feito com um viés feito do mesmo tecido da gola deixando 1 cm a mais para fazer
uma casa, e pregar com um botão no bolero. A ficha técnica (FIGURAS 76, 77 e 78)
mostra todas as especificações para a confecção do modelo.
Figura 75 - Ficha Técnica Bolero Look 2 – Parte 1

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 76 - Ficha Técnica Bolero Look 2 – Parte 2

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
Figura 77 - Ficha Técnica Bolero Look 2 – Parte 3

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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4.7 Desenvolvimento do look 3
O look 3 foi o primeiro a ser confeccionado por ter sido escolhido para
aparecer no catálogo da OCTAMAG, começou a ser confeccionado no dia 13 de
agosto sendo finalizado no dia 3 de setembro.
4.7.1 Vestido - Referência 003/01
O processo de construção foi a mesma do vestido do look 2, tendo como
problemática somente o peso das saias por ser um vestido tomara-que-caia, sendo
solucionado como citado acima. Esta saia não ficou tão pesado, pôr o tecido
utilizados foram o tafetá toque de seda, perca e uma camada de corte a laser, não
possuindo o cetim bucol que é um tecido pesado, a modelo não teve problema em
se sentir desconfortável.
Com a modelagem e o protótipo pronto (FIGURA 79) deste look, utilizou a
mesma modelagem para o vestido do look 2 e para o bolero do look 3 com as
devidas mudanças. E com base neste protótipo, fez-se a moulage do vestido do look
1, deixando ambos os três vestidos com o mesmo caimento.
Na modelagem da saia, o corte do tecido foi feito no fio do tecido atravessado
(FIGURA 82), foi a solução encontrada para permitir as saias terem volume e
caimento amplo e sem muitos cortes. Por ser uma modelagem simples e sem
recortes o tecido se acomodou bem, reproduzindo o caimento desejado.
Uma dificuldade encontrada foi o aliamento do zíper do top e da saia e
a realização de um acabamento desejável, com a ajuda das professoras, foi possível
chegar ao melhor resultado (FIGURA 80). A seguir fotos do protótipo e do
acabamento com fechamento de sutiã (FIGURA 81) para melhor entendimento. A
ficha técnica (FIGURAS 82, 83 e 84) mostra todas as especificações para a
confecção do modelo.
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Figura 78 - Protótipo

Fonte: Fotografado pela autora (2015)
Figura 79 - Fechamento do vestido com os dois zíperes; um para o top e outro para a saia

Fonte: Fotografado pela autora (2015)
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Figura 80 - Acabamento do vestido com o fechamento de sutiã

Fonte: Fotografado pela autora (2015)
Figura 81 - Ficha Técnica Vestido Look 3 – Parte 1

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 82 - Ficha Técnica Vestido Look 3 – Parte 2

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
Figura 83 - Ficha Técnica Vestido Look 3 – Parte 3

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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4.7.2 Bolero - Referência 003/02
O bolero do look 3 foi a segunda peça a ser confeccionada, a primeira
modelagem do bolero não ficou da forma desejada, ficando estreita e sem a abertura
da gola como no desenho. A segunda modelagem e protótipo (FIGURA 85),
respondeu melhor ao ideal, após aumentar o decote e a altura do bolero. O caimento
do ombro direito ficou sem a forma estruturada, por isso acrescentou entretela
colante na peça inteira para então estruturar o tecido.
Para a confecção deste modelo, ocorreu tudo sem problemas ou
dificuldades. A ficha técnica (FIGURAS 86, 87 e 88) mostra todas as especificações
para a confecção do modelo.
Figura 84 - Protótipo do bolero

Fonte: Fotografado pela autora (2015)

Figura 85 - Ficha Técnica Bolero Look 3 – Parte 1
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Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
Figura 86 - Ficha Técnica Bolero Look 3 – Parte 2

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 87 - Ficha Técnica Bolero Look 3 – Parte 3

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)

5 APRESENTAÇÃO DOS LOOKS – OCTA FASHION
Ao finalizar a confecção dos três looks escolhidos, os mesmos foram
apresentados no dia 13 de novembro de 2015, no Hotel Oceania, em Florianópolis,
Santa Catarina no evento OCTA Fashion (Observatório de Culturas e Tendências
Antecipadas). O evento é uma realização dos alunos do último ano do curso de
graduação da UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina), e contou com 38
futuros profissionais do ramo da moda com suas minicoleções. No evento é lançado
também a OCTAMAG, a revista desenvolvida pelos alunos, que contém os catálogos
de cada coleção, editoriais, entrevistas e matérias relacionado ao mundo da moda.
Neste capítulo será apresentado os elementos que foram necessários para a
realização do desfile de moda, como a produção de moda, a trilha Sonora, o press-
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kit, os releases, o catalão da coleção Trégua para a revista, e a revista. Por fim, será
apresentado as fotografias do desfile no OCTA Fashion 2015.
5.1 Produção de Moda (FIGURA 89)
A produção de moda é a definição do cabelo e maquiagem a serem usadas
no desfile, para a coleção Trégua, os cabelos serão um coque desarrumados de
lado e baixo, e ao transar o cabelo para fazer o coque serão colocadas duas
correntes diferentes de 2 metros cada para representar os laços das duas culturas
que são abordadas nesta coleção.
A maquiagem é simples, com os olhos delineados e um iluminador na parte interna
dos olhos, serão utilizados cílios postiços para marcar mais os olhos. A boca será um
tom nude.
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Figura 88 - Painel produção de moda

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)

5.2 Trilha Sonora
A trilha Sonora da coleção Trégua, tem como introdução a buzina que era
usada na época de guerras quando havia bombardeios aéreos, logo em seguida é
acrescentado o som de bombas explodindo e gritos, mas aos poucos o som de
violino vai tomando ganhando forças e a buzina vai parando, entra a música “Sayuri
Song”, trilha Sonora do filme “Memórias de uma Gueixa”.
5.3 Press-Kit
O press-kit da coleção é um lenço estampado para o uso da técnica furoshiki.
O lenço furoshiki é uma técnica japonesa antiga de amarrar e embrulhar
diversos objetos. Conceituada atualmente como uma forma ecológica e sustentável,
é também muito utilizada como bolsas, embrulhos de presentes entre outros,
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substituindo as sacolas plásticas. Para melhor entender a técnica e a execução um
panfleto será distribuído juntamente com o lenço (FIGURA 90, 91, 92 e 93).
Figura 89 - Panfleto furoshiki capa

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
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Figura 90 - Panfleto furoshiki contracapa

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)
Figura 91 - Panfleto furoshiki primeira pagina

Fonte: Desenvolvida pela autora – cooperação de Alice Yumi Sinzato no design de produto (2015)
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Figura 92 - Panfleto furoshiki ultima página

Fonte: Desenvolvida pela autora (2015)

5.4 Release
Historicamente a relação entre o Japão e a Coreia do Sul é hostil devido as
guerras e conflitos de épocas anteriores que ainda espalham ressentimentos e
desentendimentos. A coleção Trégua busca mediar essas duas culturas por meio de
dois elementos; o hanbok - indumentária coreana e o Kirigami - Corte em papel no
japonês, que fundidas geram harmonia e equilíbrio.
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5.5 Fotografia catálogo (FIGURA 94, 95, 96, 97)
Figura 93 - Fotografia para o catálogo da coleção Trégua

Fonte: Fotografia Guilherme Dimatos (2015)
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Figura 94 - Fotografia para o catálogo da coleção Trégua

Fonte: Fotografia Guilherme Dimatos (2015)
Figura 95 - Fotografia para o catálogo da coleção Trégua

Fonte: Fotografia Guilherme Dimatos (2015)
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Figura 96 - Fotografia para o catálogo da coleção Trégua

Fonte: Fotografia Guilherme Dimatos (2015)

5.6 Fotografia Editorial Octamag (FIGURA 98, 99)
Figura 97 - Editorial Status QUO para a revista OCTAmag

Fonte: Fotografia Junior Luz (2015)

94

Figura 98 - Editorial Envoltório para a revista OCTAmag

Fonte: Fotografia Guilherme Dimatos (2015)
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5.7 Fotografia Desfile (FIGURA 100, 101, 102, 103)
Figura 99 - Desfile look 1

Fonte: Fotografia Adriano Debortoli (2015)
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Figura 100 - Desfile look 2

Fonte: Fotografia Adriano Debortoli (2015)
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Figura 101 - Desfile look 3

Fonte: Fotografia Adriano Debortoli (2015)
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Figura 102 - Final do desfile

Fonte: Fotografia Adriano Debortoli (2015)
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cultura inclui o conhecimento, a arte, a lei, a moral e costumes adquiridos
pelo ser humano não somente familiar, mas como parte da sociedade da qual
convive. A moda faz parte dessa cultura, em vários âmbitos e sentidos, não somente
a cultura na sociedade que convivemos, mas a pesquisa e interesse em culturas de
outros lugares, conhecer, entender e admirar faz enriquecer seu próprio
desenvolvimento e relacionamento com o próximo.
Felizmente, na moda este assunto é constantemente abordado, de diversas
forma e contextos, mas entrelaçar e conectar duas culturas diferentes, dois países
diferentes, especialmente, com a história que possuem, é algo que devesse tomar
muito cuidado e pensar muito sobre.
O objetivo deste trabalho, foi demostrar a riqueza dessas duas culturas, no
caso, do Japão e da Coréia do Sul, envolvendo-as em harmonia, paz e beleza, sem
criar contradições ou ofensas em nenhuma das duas partes. Esse foi um assunto
delicado, uma pesquisa minuciosa, houve muita conversa com amigos de ambos os
lados para compreender e visualizar a conexões possíveis entre eles. Neste caso foi
escolhido a indumentária coreana – hanbok, e o corte em papel – kirigami. Apesar
da indumentária coreana ter sido base para a estrutura da peça em si, a presença
do kirigami, em corte a laser, somente no forro das saias, aparecendo quando
segura-se suas camadas, repassa essa ideia que apesar de ser uma cultura é rica e
bela, mas com o vincula de mais uma, pode enobrecer ambos os lados.
Por fim, este trabalho é apenas uma pequena pesquisa dessas culturas,
diferenças e conexão, sendo seu estudo muito mais profundo e detalhado que esta
autora pode alcançar. Porém, a ideia na qual duas culturas se conectam e se
envolvem pode ser um novo tema e uma nova linguagem para esse mundo da
moda, se for bem estudado e bem representado, esperasse nesse trabalho que este
objetivo tenha sido assim atingido.
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