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A essência do estilo italiano através
da moda e do costume no século XX

Sob a supervisão de
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Para esta exposição será constituído um comitê de honra representado por
personalidades  do mundo político e das Instituições Culturais.

Solicitar-se-á  também o patrocínio das principais instituições  em adição
àquele da Câmara Nacional da Moda.



O arquivo  de  Moda  “Enrico  Quinto  e  Paolo  Tinarelli” 
foi constituído nos últimos dez anos e segue a evolução do 

Costume da metade do século XIX  até os dias de hoje.

Este fundo de documentação, conhecido pelos expert do 

setor, cresceu, nestes anos, em sintonia com uma atenção 

e um interesse de público e dos institutos culturais por um 

tema, aquele da moda, não mais restrito exclusivamente a 

um fenômeno passageiro mas avaliado sob o perfil 

histórico, social e artístico.

Algumas doações a Instituições e Museus e a 

participação em numerosas mostras em todo o mundo 

visam à difusão em termos internacionais de um maior 

conhecimento da experiência italiana no campo da moda.

O objetivo da mostra é definir  o  estilo  italiano  na  
moda  do  após-guerra  até  os  dias  de  hoje  e  de  
visualizar  a  sua  estética  através  da  indumentária,  
fotografias,  filmes  e  depoimento  de  testemunhas.

Para isto, serão evidenciados todos aqueles  

elementos que concorreram para a criação de uma 

áurea de mito ao redor da Itália e de seu produto moda.

Estão ligados ao sucesso do Made  in  Italy não apenas 

o território e a antiquíssima história do País, mas 

também o prestígio de mulheres e de personagens que 

por profissão ou por um natural carisma testemunharam 

a sua raiz italiana no mundo inteiro.

Glamour é um termo que encerra em si o  

conjunto de sensações misteriosas que sentimos diante 

de uma pessoa ou de um lugar e que por mais vagas 

e inatingíveis que sejam dão-lhe uma real consistência 

que as define, tornando-as diversas.

Traduzido em italiano, glamour é fascínio. 

Italian Glamour  se propõe a dar  corpo  ao  fascínio  
italiano através de todos aqueles elementos 

independentes mas que concorrem para sugerir uma 

ideia única e sedutora.



O antigo passado romano forneceu um ideal 

clássico imortal.

A arte italiana da Idade Média, do Renascimento 

e do Barroco marcaram o universo cultural e 

estético do Ocidente.

É exatamente nas cortes de Florença, Nápoles, 

Ferrara, Mantova ou nas Repúblicas Marinas 

que no decorrer dos séculos aquele ofício foi 

promovido e aperfeiçoado, visando a enriquecer 

o universo quotidiano com um ideal humanístico. 

Tecidos, rendas, ourivesaria, curtume, pelaria, 

perfumaria, etc., possuem uma antiga tradição 

que sobreviveu através dos tempos. 

À  qualidade  derivada  desta  experiência,  
adquiriram-se, entre os séculos XIX e XX, uma 

nova capacidade produtiva e um brilhante 

espírito de adaptação: por um lado, 

a indústria têxtil foi potencializada, 

desenvolvendo a produção de tecidos artificiais; 

por outro, os materiais  pouco preciosos 

provenientes em sua maior parte de um mundo 

rural como a ráfia, a cortiça, cerâmica ou 

madeira, elevam-se a símbolo de uma renovada 

criatividade no após-guerra. 

A  originalidade  de  ideias,  a  qualidade  
mas  também  a  desenvoltura  que  
contradistinguem  um  estilo  de  vida  menos  
formal  são  os  pilares  sobre  os  quais  se  
consolida  a  ideia  de  uma  elegância  
“made  in  Italy”.

O sucesso do Made in Italy do segundo 

após-guerra não poderia ser explicado senão mas 

também em função do próprio território.

Meta do Gran Tour durante o período Romântico, a 

Itália representava um universo exótico onde à 

brandura do clima se associavam as belezas naturais 

e a riqueza histórica. Goethe a definia como  

“o  país  onde  crescem  os  limões”,  dando-lhe  
a cativante imagem de um jardim do Éden. 

Com efeito,  são exatamente as localidades de mar 

e, principalmente, Capri e a Costa Amalfitana que 

tornaram possível a difusão de um vestuário que 

marcou época. Os ricos turistas que desembarcavam 

em Nápoles dos navios provenientes de Nova York, 

Rio de Janeiro ou Buenos Aires, ficavam seduzidos 

pela grandeza feita na exata medida do homem, da 

capacidade  de  tornar  a  simplicidade  elegante. 

As moradias  históricas habitadas com naturalidade  

pelas próprias famílias através dos séculos,  

contribuem, enfim, a consolidar uma ideia de estilo 

italiano.

Roma, Florença, Veneza, Palermo são redescobertas 

e o turismo é compreendido como uma 
experiência total em um universo único feito de 
cheiros, sabores e beleza.

O Dolce far niente é a aparente resposta à 

hedonística “douceur  de  vivre” que acompanha o 

processo de abrandamento do território italiano. 

Uma imagem de felicidade, de alegria e divertimento 

que encontra, sobretudo na Moda frívola e efêmera 

por definição o seu correspondente.

A este mundo estético em conflito entre ideal e real 

irá se sobrepor também aquele totalmente fictício e 

irreal do Cinema e das Variedades.

La  Dolce  Vita não é somente um filme, mas a 

tradução de um estado de espírito e o retrato de uma 

sociedade que no bem e no mal irá caracterizar a 

Itália  para sempre.

A  ITÁLIA  COMO  FONTE  DE  INSPIRAÇÃO
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O material que escolhemos é uma seleção  de  
aproximadamente  300  vestidos  em  um   
arquivo  que  conta  com  mais  de  seis  mil   
modelos.  

Muitos deles estão documentados em  

fotografias nas quais os vemos vestidos por 

manequins famosos ou por personagens do  

Cinema ou do jet set. 

Estarão  em  exposição  modelos  pertencentes  
ou  usados  por  personagens  como:  a  Duquesa  
de  Windsor,  a  Rainha  Paola  da  Bélgica,  Sua  
Alteza  Real    Princesa  Maria  Gabriella  di  
Savoia,  Sua  Alteza  Real  Princesa  Grace  de  
Mônaco,  Princesa  Salima  Aga  Khan,   
Jacqueline  Kennedy,  Ava  Gardner,  Marilyn  
Monroe,  Sophia  Loren,  Audrey  Hepburn,  
Veruschka,  Marisa  Berenson,  Grace  Jones  e  
muitas  outras.

Um  instrumento  de  trabalho dirigido aos 

historiadores do Costume, aos apaixonados 

pela moda, aos estudantes, às instituições e ao 

grande público.

O catálogo representará um manual  de  história  
da moda o qual documenta os temas e os  

exemplos em exposição através dos testemunhos 

de historiadores, jornalistas e criadores de moda. 

O catálogo constituirá um importante arquivo de 

imagens  de  época além de ilustrar os modelos 

em exposição em uma chave gráfica e moderna.

Todos os temas serão elaborados com rigor 

histórico e os textos serão comissionados a  

especialistas do setor, historiadores, jornalistas 

de moda e costume.

VESTIDOS  EM  EXPOSIÇÃO O  CATÁLOGO



O material que escolhemos é uma seleção  de  
aproximadamente  300  vestidos  em  um   
arquivo  que  conta  com  mais  de  seis  mil   
modelos.  

Muitos deles estão documentados em  

fotografias nas quais os vemos vestidos por 

manequins famosos ou por personagens do  

Cinema ou do jet set. 

Estarão  em  exposição  modelos  pertencentes  
ou  usados  por  personagens  como:  a  Duquesa  
de  Windsor,  a  Rainha  Paola  da  Bélgica,  Sua  
Alteza  Real    Princesa  Maria  Gabriella  di  
Savoia,  Sua  Alteza  Real  Princesa  Grace  de  
Mônaco,  Princesa  Salima  Aga  Khan,   
Jacqueline  Kennedy,  Ava  Gardner,  Marilyn  
Monroe,  Sophia  Loren,  Audrey  Hepburn,  
Veruschka,  Marisa  Berenson,  Grace  Jones  e  
muitas  outras.

Um  instrumento  de  trabalho dirigido aos 

historiadores do Costume, aos apaixonados 

pela moda, aos estudantes, às instituições e ao 

grande público.

O catálogo representará um manual  de  história  
da moda o qual documenta os temas e os  

exemplos em exposição através dos testemunhos 

de historiadores, jornalistas e criadores de moda. 

O catálogo constituirá um importante arquivo de 

imagens  de  época além de ilustrar os modelos 

em exposição em uma chave gráfica e moderna.

Todos os temas serão elaborados com rigor 

histórico e os textos serão comissionados a  

especialistas do setor, historiadores, jornalistas 

de moda e costume.

VESTIDOS  EM  EXPOSIÇÃO O  CATÁLOGO



EVENTOS  ADICIONAIS

A unicidade  do  material  exposto,  integrado  
por  uma            documentação  firmada  pelos  
nomes  mais  significativos  da  fotografia  do  
século  constituem  por  si  só  um  evento  
cultural  único.

Uma trilha sonora irá enriquecer a complexa 

direção e o efeito espetacular da montagem.

O evento inaugural prevê uma recepção no local.

O setor de Relações Públicas assim como a  

Assessoria de Imprensa irão envolver  

convidados  e  a  Imprensa  internacional  além  
das  maiores  autoridades  italianas.



Para informações tel:

+ 39 06 5810734   +  39 3356400558

enricoquinto@creativitalia.com


