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RESUMO

Neste trabalho, me proponho a discutir, sob uma perspectiva da Cultura Visual, o
processo de construção do estilo visual conhecido por Heroína Chique e como as
imagens situadas sob essa alcunha orientavam-se sob a premissa de uma
representação mais realista para moda. Com fotos de aparência documental,
exibindo modelos em condições decadentes, as imagens desse estilo alcançaram
destaque na moda em meados da década de 1990. Busco entender a forma como
essa visualidade estabeleceu-se como um contraponto ao modo de representação
fashion praticado na década anterior e de que maneira essa transformação operada
pela indústria de moda está relacionada às mudanças geracionais observadas.
Associada a uma série de transformações econômicas, culturais e sociais, a criação
dessa estética parece emergir de outras imagens que envolveram a década. Nesse
sentido, busco um mapeamento do cenário repertorial imagético de onde as
imagens da Heroína Chique podem ter afluído. Utilizando como ferramenta
metodológica central o Atlas Mnemosyne, um mapa visual que coloca em confronto
uma série de referências imagéticas situadas cronologicamente em tempos
diversos, procuro entender quais “sobrevivências” pictóricas são observáveis nas
fotografias desse estilo e como contribuem à composição de uma identidade visual
singular que as caracterizam como Heroína Chique. Assim, pretendo compreender
de que forma essa visualidade instaura um novo modo de ver, ao representar
corpos tidos como ‘abjetos’. Por fim, apresento instalação produzida por mim como
desdobramento da pesquisa, intitulada “Buraco de Minhoca”, a produção artística
propõe uma viagem no tempo por meio de um cenário artificialmente construído
com as referências visuais obtidas através do processe investigativo.
Palavras-chave: Heroína Chique; Moda; Cultura Visual; Atlas Mnemosyne.
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ABSTRACT

In this investigation, I aim to discuss, under the Visual Culture studies perspective,
the process of construction of the visual style known as Heroin Chic and how the
images located under this sobriquet are oriented towards a more realistic
representation to fashion. Presenting pictures in documental appearance, rendering
models in decadence conditions, the images under this visual style were prominent
during the 1990s. Intending to understand in what way this visuality establish itself
as a counterpoint to the Fashion presentation mode practiced in the previous
decade and how this transformation operated by the fashion industry is related to
the observed generational changes. Associated to a series of economic, cultural e
social transformation, the conception of this static seems to emerge from other
images that involved the decade. In this sense, i am looking for a mapping of the
imaginary repertorial scenery from where the Heroin Chic images may have flooded.
Using as a central methodological tool the Mnemosyne’s Atlas, a visual map that
confronts a series of imagistic references located chronologically in different times,
I try to understand which pictorial "survivors" are observable in photographs of this
style and how they contribute to the composition of a unique visual identity that
characterizes them as Chic Heroine. Thus, I intend to understand how this visuality
establishes a new way of seeing, when representing bodies taken like 'abjects'.
Lastly, I present an installation produced by me as an unfolding of the research,
entitled “Buraco de Minhoca” the artistic production proposes a trip in time through
an artificially constructed scenario with the visual references obtained through the
investigative process.
Keywords: Heroin Chic; Fashion; Visual Culture; Mnemosyne Atlas

