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Resumo

Esta pesquisa trata de uma análise sobre a representação do cotidiano em

projetos de design de moda, mais especificamente na coleção Vagabonds (outono-

inverno 2016) da marca V&R. Tal coleção, embora referenciada na obra literária de

Charles Dickens ambientada no século XIX, possibilita uma interpretação alegórica

da modernidade contemporânea e da própria ideia de moda.

 Introdução

Esta  iniciação  científica  pretende  investigar  os  elementos  do  cotidiano

representados na coleção Vagabonds dos designers Viktor Horsting e Rolf Snoeren,

observando a carga crítica do presente que elementos de sua coleção de moda

podem representar, mesmo quando essa coleção tematiza o passado. Tal verificação

possibilita  o  acompanhamento  do  método  projetivo  utilizado  pelos  designers,  a

saber,  um método que parte do elemento conceitual  para elaboração do projeto,

mesmo sabendo-se que o resultado depende em grande medida da materialidade

final  de  cada  peça  de  suas  coleções,  como  no  caso  das  peças  da  coleção

Vagabonds. Neste caso, os elementos remetem aos personagens de uma Londres

decadente, pós Revolução Industrial, a qual produziu um cinturão de pobreza, como

ocorria em boa parte da Europa naquele momento (Hobsbawn, 1991). Para Horsting

e Snoeren (2016,  tradução nossa) ‘‘os  Vagabonds de Dickens,  aqueles  que não

pertencem a lugar nenhum [...]’’ se vestiam com os restos, retalhos e descartes da

sociedade,  com  os  quais  construíam  seu  ‘’[...]  visual  desencontrado  [...]’’  (ibid.,

tradução nossa).

Ao  ganhar  concretude  material,  o  elemento  crítico  presente  na  coleção

Vagabonds,  oferece uma leitura alegórica do presente, ao tomar o ato de coletar,

recolher e vestir-se de elementos dispersos no cotidiano, com uma visão de outra

realidade que não apenas a vestível, mas a forma como o mundo moderno e seus

vestígios são trajados e apropriados pelos que nele transitam.

Objetivo

Como objetivo, pretende-se demonstrar a moda como instrumento de crítica,

neste caso, tomando a coleção  Vagabonds como uma alegoria do cotidiano e da

contemporaneidade.

Metodologia 

Tendo em vista  que o  trabalho pretende rever  ideias  e análises correntes

sobre  a  coleção  Vagabonds,  comparando  elementos  de  diferentes  bases



bibliográficas e iconográficas, a pesquisa se configura como exploratória, que fará

uso  do  método  observacional  aplicado  sobre  base  bibliográfica  e  iconográfica

existente (GIL, 1999).  Entre os registros iconográficos destaca-se o conjunto de

imagens  da  coleção  Vagabonds disponível  no  site  oficial  dos  designers  Viktor

Horsting e Rolf Snoeren. Sobre a base bibliográfica é importante destacar que além

de literatura acadêmica (livros e periódicos), também serão utilizados revistas e sites

de publicação de moda que serão comparados e discutidos em relação ao conjunto

do material levantado.

Desenvolvimento

A coleção Vagabonds foi feita a partir de uma reciclagem do antigo, onde as

peças de coleções de temporadas passadas foram desmanchadas e remanejadas,

formando novas unidades que compuseram uma coleção inédita.  Como afirmam

Viktor Horsting e Rolf  Snoeren (2016, tradução nossa), ‘‘[...] o passado é visto sob

uma nova luz e usado como um degrau para o novo e mais durável. Dessa forma, a

reciclagem é usada como um meio de expressão, mais que um fim em si mesma

[...]’’. 

Mas o que está sendo expresso pelos designers através da reciclagem de

materiais  passados?  Para  eles,  revelar  o  conceito  por  trás  da  coleção  é  algo

importante, conforme observou Van de Meer (apud BRUGGMAN; VAN DE PEER,

2016, p. 8, tradução nossa), ‘‘A ideia que eles [Viktor & Rolf]  quiseram transmitir,

muitas vezes, parecia mais importante do que a possibilidade de vestir tais ideias’’.

Segundo Horsting e Snoeren (apud BRUGGMAN; VAN DE PEER,2016) “Para nós, a

escolha dos tecidos sempre vem por último. Primeiro procuramos por uma ideia,

depois uma forma, e finalmente o material que se adeque à forma’’. Ao reconhecer

que o primado da coleção é o conceito, entende-se o aspecto conceitual como o que

torna as peças um meio de expressão da visão dos designers sob o mundo, que

utilizam a materialidade como suporte de suas ideias e propósitos.

No  caso  da  coleção  Vagabonds,  os  designers  utilizam  os  materiais  e  a

diversidade  de  texturas  de  coleções  passadas  a  fim  impactar  o  espectador,

propondo uma reflexão sobre o passado e o presente, o antigo e o novo. Assim, ao

analisar a coleção é possível identificar uma discussão sobre o antigo e o novo,

temas caros à moda, conforme Lipovetsky (2009) e Svendsen (2010), mas também

caros ao mundo moderno contemporâneo (cf. BAUMAN, 2001; HABERMAS, 2000).



Partindo desse ponto de vista, pode-se tomar esta coleção como uma alegoria do

mundo moderno marcado por incertezas e contradições (SANT’ANNA, 2014, p.26). 

Visto dessa forma, é possível perceber que a escolha de materiais da coleção

não foi  feita a partir  de uma necessidade técnica, e sim pela sua capacidade de

representar o conceito, embate entre o antigo e o novo, e, portanto, sobre o conflito

instaurado na modernidade que resiste até nossos dias. Sob esse ponto de vista,

não seria a coleção Vagabonds uma alegoria do cotidiano, do contemporâneo e da

modernidade? 

Resultados preliminares

Ao longo  desta  primeira  etapa da  pesquisa,  foi  possível  perceber  que o

design de moda pode ser usado como uma leitura de mundo, como fica claro na

analise da coleção Vagabonds. 

A expectativa é que será possível concluir, a partir da análise dos aspectos

materiais e conceituais da coleção  Vagabonds uma leitura do cotidiano, discutindo

como o modo de pensar, projetar e produzir moda constitui-se também como uma

crítica da contemporaneidade.
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