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A exposição Vestindo o Tempo – 70 Anos de Moda Italiana percorre as rotas que levaram a 
produção da Itália a ganhar identidade e notoriedade internacional. As 45 peças selecionadas 
pertencem aos colecionadores Enrico Quinto e Paolo Tinarelli, detentores de um arquivo com seis 
mil itens, entre vestimentas e acessórios, atualmente fonte de inspiração para numerosas casas de 
moda. “Nesse sentido, o arquivo está intimamente integrado a um sistema produtivo no qual o 
passado é vital”, afirma a dupla. 

 Com curadoria do historiador João Braga, a mostra, dividida em três núcleos, aborda estilistas, 
criações e eventos que colaboraram para a projeção da moda italiana desde os anos 1950 até os 
dias atuais. Segundo Braga, foi a influência francesa que deu início ao amadurecimento da 
produção na Itália entre 1950 e 1960. O nascimento oficial da moda contemporânea italiana 
aconteceu em 1951, quando o marquês Giovanni Battista Giorgini promoveu um desfile em 
Florença, especialmente para compradores norte-americanos. Nesse momento, como apontam os 
colecionadores, se criou um sistema organizativo para divulgar pelo mundo inteiro, à imprensa e 
aos compradores, o produto Made in Italy. 

  “No pós-Segunda Guerra Mundial, Christian Dior buscava resgatar a feminilidade perdida nos anos 
bélicos e assim definiu o chamado de New Look, estética que determinou o gosto da moda do final 
dos anos 1940 e de quase toda a década seguinte”, diz Braga. É esse período que a primeira parte 
desta exposição focaliza ao mostrar a produção de Emilio Schuberth, Sorelle Fontana, Roberto 
Capucci e Emilio Pucci. 

 Na segunda parte, a mostra abarca as décadas de 1970 e 1980, agregando aos trabalhos desses 
estilistas outros que atualizaram a moda italiana ao associá-la ao design e à produção 
industrializada, o prêt-à-porter – pronto para vestir: Valentino, marca Fendi, Giorgio Armani, 
Gianfranco Ferré, Franco Moschino, Gianni Versace, Mila Schön, Elio Fiorucci, Missoni, entre 
outros. Para o curador, esses nomes, especialmente os voltados à moda jovem, receberam 
influências da moda inglesa, um tanto transgressora, jovial e pop nos anos 1960. 

 A terceira parte da exposição traz obras do final do século XX até os dias atuais, quando ganham 
relevância as antigas e tradicionais casas de marroquinaria (comércio de couro) que já existiam 
antes mesmo de 1951, como Prada (de 1913) e Gucci (de 1921). Segundo Braga, é também nesse 
momento que a moda italiana se reconhece naquilo que sempre lhe foi historicamente peculiar, ou 
seja, nas suas intensidades. “Surge assim um novo gosto associado aos exageros, exotismos, luxos e 
outras características de exuberância visual nas criações de marcas como Dolce & Gabbana, 
Versace, Roberto Cavalli e Fausto Puglisi, além das já citadas Prada e Gucci”, conclui. 

 A exposição, ao percorrer esses últimos 70 anos da moda italiana, evidencia seu caráter genuíno e 
a fidelidade na formatação da identidade fashion do país. “A moda italiana é potente pela 
permanência do gosto vinculado ao intenso uso e combinação de cores, à presença ampla da 
estamparia, à valorização da tradição do artesanato local e à busca por novos materiais e 
tecnologias têxteis”, completa Braga. 

 

 

 

 

 

 

 



A exposição do 6º Prêmio de Arquitetura Instituto Tomie Ohtake AkzoNobel apresenta os 
12 projetos selecionados na categoria PROFISSIONAIS e mais três na categoria 
UNIVERSITÁRIOS. Nesta edição foram inscritos 391 projetos, provenientes de 17 Estados 
brasileiros e Distrito Federal, sendo 282 Profissionais e 109 Universitários. Entre os 
selecionados há obras localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Distrito 
Federal, Mato Grosso, Maranhão e Uruguai. 

Os trabalhos reunidos na exposição serão registrados em um catálogo. O júri desta edição 
foi formado pelos arquitetos Helena Aparecida Ayoub Silva; Héctor Vigliecca; Joice Berth; 
Pedro Vada e Priscyla Gomes e os prêmiados foram: 
 

Categorias Profissionais  
 

 

A praia e o tempo 

Projeto premiado com viagem para Paris – França 
Autoria: gru.a | Pedro Varella 
Equipe:Caio Calafate, André Cavendish, Julia Carreiro, Isadora Tebaldi 
 
 

 
 
Beacon School 

Projeto premiado com viagem para Paris – França 
Autoria:Andrade Morettin – Vinicius Andrade, Marcelo Morettin, Marcelo Maia Rosa e 
Renata Andrulis | GOAA – Gusmão Otero Arquitetos Associados: Guido Otero, Ricardo 
Gusmão 
Equipe: Andrade Morettin: Adriane De Luca, Carlos Eduardo Miller, Eduardo Miller, 
Fernanda Carlovich, Fernanda Mangini, Jaqueline Lessa, Melissa Kawahara, Raphael 
Souza, GOAA: Marina Novaes, Marina Pereira, Murilo Zidan 
 

http://premioarquitetura.institutotomieohtake.org.br/


 

 
 
Casa 239 

Projeto premiado com viagem para Paris – França 
Autoria: Una Arquitetos | Cristiane Muniz, Fábio Rago Valentim, Fernanda Barbara, 
Fernando Viégas 
Equipe: Joaquin Gak, Henrique Te Winkel, Marcos Bresses, Otávio Filho, Pedro Ivo, 
Rodrigo Carvalho Pereira 
 
Com o Prêmio dedicado a PROFISSIONAIS, o Instituto Tomie Ohtake e a AkzoNobel 
continuam a mapear a produção arquitetônica contemporânea, ao destacar, pelo sexto ano 
consecutivo, projetos significativos construídos no panorama atual brasileiro. A relação 
urbana e o comprometimento com o sítio de implantação e a sustentabilidade, bem como a 
inventividade projetual e construtiva são os critérios fundamentais que norteiam a 
premiação. 
 

Categoria Universitários  

 

 
 
Da ocupação se faz arquitetura 

Projeto premiado com Estágio remunerado em um escritório de renome 

Autoria: Francisco Lucas Costa Silva 

Orientação: Solange Maria de Oliveira Schramm 
 

Já a categoria UNIVERSITÁRIOS, exclusiva para estudantes de arquitetura submeterem 
projetos não construídos, os trabalhos responderam ao tema: “Revitalização, 
Requalificação, Renovação”. Participaram universitários regularmente matriculados em 
cursos de arquitetura de nível superior, reconhecidos ou autorizados pelo MEC, brasileiros 
ou estrangeiros residentes no país há pelo menos dois anos. 

Sobre o Prêmio 

O Prêmio busca reconhecer as produções arquitetônicas de destaque na cena 
contemporânea brasileira, valorizando as formas inovadoras de pensar e construir o 
espaço social, contribuindo, assim, com o desenho do panorama atual da arquitetura 
nacional nos seus mais variados contextos. Os projetos selecionados participam da 



exposição na sede do Instituto Tomie Ohtake, registrada em catálogo, e os vencedores, 
anunciados na inauguração da mostra, são contemplados com viagens internacionais e 
estágio em escritório de arquitetura. A partir da sexta edição foi introduzida a categoria 
estudantes. 

  

O Prêmio de Arquitetura Instituto Tomie Ohtake AkzoNobel é resultado de uma parceria 
entre o Instituto Tomie Ohtake e a AkzoNobel, multinacional holandesa que atua nos 
segmentos de tintas, revestimentos e especialidades químicas, e se insere nas 
perspectivas do Instituto, enquanto instituição cultural, ao promover iniciativas no campo 
da arquitetura, do urbanismo, das artes plásticas e do design. 

  

Em Tomie Ohtake: Poesia se medita, a proposta curatorial relaciona a sua obra com a 
poesia oriental, sobretudo o haicai – poesia de síntese, a arte da forma elementar, dos 
gestos conscientes e objetivos. “Como na obra de Tomie, o haicai busca atingir a 
experiência pela essência da linguagem”, completa a curadora Luise Malmaceda, do 
Núcleo de Pesquisa e Curadoria do Instituto Tomie Ohtake. 
 
O título da exposição "Tomie Ohtake: poesia se medita", foi retirado de um poema do 
Haroldo de Campos, em “Teoria e prática do poema”, 1952: 
 
“o Poema se medita 

como um círculo medita-se em seu centro 

como os raios do círculo o meditam 

fulcro de cristal do movimento.” 
 
Segundo a curadora, foram selecionadas obras que se estruturam verticalmente, como 
nos haicais japoneses, gravuras e pinturas de gestos sintéticos e objetivos, que por vezes 
denotam traço caligráfico, e o álbum YU-GEN, com 12 gravuras (1997). Na série que 
compõe o álbum, a arte de Tomie é sobreposta com poemas concretos inspirados no 
Japão de Haroldo de Campos. Uma obra realizada a quatro mãos, em que o texto 
manuscrito pelo próprio poeta e reconhecido tradutor de poesia japonesa também vira 
imagem e contracena em equilíbrio com os desenhos impregnados pelas formas e cores 
da artista. 
 
As gravuras reunidas na mostra refletem como Tomie soube inovar também nesta técnica, 
pela qual ganhou reconhecimento internacional a partir de 1972, quando foi convidada a 
participar da sala Grafica D’Oggi na Bienal de Veneza - exposição que contou com a 
presença dos mais importantes artistas do mundo, como os norte-americanos da Pop Art -, 
além de sua participação na Bienal de Gravura de Tóquio, em 1978, tradicional mostra 
internacional desta linguagem.    
 

 

 


