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Africa Africans Moda, Celebrando Novos Costumes1 

 

Resumo: Este texto foi publicado originalmente no catálogo da mostra Africa Africans, exposição de arte 

contemporânea de origem africana realizada entre os dias 25 de maio e 30 de agosto de 2015 no Museu 

Afro Brasil. Basicamente, esta publicação trata-se de uma breve apresentação dos estilistas 

participantes do desfile que integrou as atividades culturais do grande evento. São eles: Xuly Bët, 

Amaka “Maki” Osakwe, Palesa Mokubung, Jamil Walji, Imane Ayissi. 
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A cada passo dado com zelo e altivez, as jovens escolhidas para trajar as criações dos estilistas de 

origem africana mobilizaram olhares atentos e novas percepções. O desejo em conhecer a força e a 

criatividade da moda produzida a partir do continente africano trouxe, ao interior do Museu Afro Brasil, 

um desfile inteiramente dedicado a celebrar esta produção, fato inédito no cenário da moda nacional. 

 A mostra Africa Africans Moda inaugurou a programação oferecida pelo museu durante as 

comemorações do Dia Internacional da África e fez parte da 39ª edição do São Paulo Fashion Week 

(SPFW). O desfile teve curadoria do diretor de arte, cineasta e fundador da CLAM Magazine, o nigeriano, 

residente em Paris, Andy Okoroafor. Sua revista, a CLAM, existe há 11 anos e é publicada em vários 

países da Europa, nos Estados Unidos, Japão e no Brasil. Local Everywhere (Local, em todos os lugares) 

é o subtítulo que acompanha a revista, em tradução livre, indicando a pungência da diversidade criativa 

existente para além dos principais eixos da moda internacional. Neste ponto, as culturas urbanas, o 

tradicional, o popular, o artesanal, as mesclas e os novos usos sociais dos espaços favorecem artistas, 

estilistas, designers, enfim, a todos aqueles que acreditam na potência das dimensões estéticas na 

promoção de valores locais em um mundo cada vez mais conectado. 

Assim, o caminhar altivo destas 25 modelos e a cadência da música por entre o acervo do museu 

possibilitou ao público um ritual de pequenos trânsitos de formas, texturas, cores e gestos capazes de 
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suscitar novas interpretações não apenas sobre nossos costumes do passado, mas especialmente sobre 

nossas experiências no presente. Celebrar as experimentações e as alternativas propostas por estes cinco 

estilistas compreende parte das ações de valorização e reconhecimento da cultura contemporânea 

produzida a partir do continente africano. Estas ações buscam não apenas quebrar concepções estáticas 

acerca do continente, como também enriquecer a constelação de indivíduos que prestigiam a matriz 

africana em suas criações.  

A moda produzida por estes estilistas, portanto, nos sinaliza por meio de cada escolha individual, 

distintos universos de sentidos e símbolos. Estas contribuições auxiliam na configuração de novos 

imaginários em torno destas populações, de grupos e de sensibilidades. Desta forma, as diferentes 

trajetórias e campos de ação fornecem um complexo quadro desta diversidade tão premente de 

reconhecimento. 

O evento trouxe os trabalhos dos seguintes estilistas:  

Xuly Bët (Mali) significa em Wolof, uma das principais línguas do Senegal, “mantenha a mente aberta” 

e é por este nome que o estilista de origem mali, Lamine Badian Kouyaté,  é mais conhecido. Sua 

trajetória profissional se dá concomitantemente aos estudos na École Nationale Supérieure 

d’Architecture de Strasbourg (Escola de Arquitetura de Strasbourg) em Paris, onde reside desde 1986. 

Bët desenvolveu uma aclamada carreira na capital francesa, tornando-se uma referência no circuito 

Prêt-à-Porter, com criações audaciosas e que transitam por temas contemporâneos africanos, a cultura 

punk, o rock e o funk.  

A partir da remontagem de peças encontradas em brechós e em “mercados de pulgas”, evidenciando 

costuras e novos encaixes, Bët foi se tornando uma presença marcante no cenário da moda internacional. 

O estilista serviu de inspiração para a personagem do ator americano Forest Whitaker, no filme “Ready 

to Wear” (1994), realizado pelo diretor Robert Altman. Neste mesmo ano a coleção de Xuly Bët foi 

premiada, sendo o estilista considerado “Criador do Ano” pelo Jornal New York Times. Em 1996, o 

estilista foi condecorado com o Fashion Award francês, instituído pela L'A.N.D.A.M- Association 

Nationale de Développement des Arts de la Mode (Associação Nacional para o Desenvolvimento das 

Artes da Moda).  

A amplitude dos trabalhos de Xuly Bët inclui exposições em diversas instituições, como no Museu da 

Moda de Anvers, na Bélgica, e a participação na exposição “Africa 2005”, realizada no Victoria and Albert 

Museum, na Inglaterra, ambas em 2005. Também neste ano, durante o verão, o Grimaldi Forum, em 

Mônaco, acolheu a exposição "XULY.Bët, Carnet de Voyage d'une collection" (XULY.Bët, Cadernos de 

Viagem de uma coleção).  Membro da comissão “África em Criação”, da CulturesFrance, e jurado de 

vários festivais , como o Festival Jovens Criadores de Dinard, e FIMA 2007 - Festival international de 

la mode Africaine (Festival Internacional de Moda Africana) na Nigéria, Xuly Bët é um importante 

articulador e promotor da moda produzida por criadores oriundos do continente africano. O estilista 

também exerce muitas colaborações com músicos, em peças de teatro, dança e com artistas, como a 

cantora e atriz Grace Jones, destaque de seu desfile realizado no Bryant Park, em 2009, em Nova Iorque. 

Em 2013, o estilista foi laureado pelo Ministério da Cultura e pela Câmara Sindical da Costura 

Parisiense com um prêmio de reconhecimento do seu trabalho. 

Amaka “Maki” Osakwe (Nigéria): Diretora criativa da marca de roupas femininas Maki Oh, a estilista 

realizou seus estudos em moda na Arts University Bournemouth na Inglaterra. Em suas coleções 

demonstra intenso diálogo com as heranças culturais de diversos países africanos, em especial por meio 

de coleções de roupas realizadas com tecidos artesanais, como os utilizados em ritos de passagem Dipo, 

nas áreas rurais de Gana, ou através de técnicas manuais de tingimento como os têxteis Adire 

produzidos tradicionalmente na Nigéria. Sua marca, lançada em 2010, é dedicada à produção de roupas 

femininas e, desde 2012, destaca-se na cena nova iorquina, participando da New York Fashion Week. 

Inúmeras personalidades americanas são suas clientes, inclusive não é incomum ver Michelle Obama, 

a primeira dama americana, as cantoras Beyoncé e Rihanna trajando algumas das criações da estilista 

nigeriana. 
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Na pequena coleção apresentada no Museu Afro Brasil, Osakwe nos traz os variados tons de azul índigo, 

tão característicos do tingimento Adire, sobrepostos delicadamente em diagonais de forma a dar 

movimento as transparentes camadas de tecido. A atmosfera de suas produções aponta uma perspectiva 

urbana articulada à fluidez, transparência e leveza destes tecidos tradicionais. 

Palesa Mokubung (África do Sul): nascida na pequena cidade de Kroonstad, a estilista frequentou o 

curso de produção de moda na Vanderbijlpark Technical College, em seu país de origem. Sua precoce 

experiência profissional, enquanto ainda era uma estudante, foi fundamental para a sua inserção no 

circuito de moda sul africano. Após um breve período em importantes companhias, destacou-se ao 

desenvolver coleções que articulavam culturas locais a figuras históricas da África do Sul. A estilista 

integrou a marca Stoned Cherrie, a primeira após o fim do apartheid. Esta importante experiência lhe 

trouxe visibilidade e a energia necessária para fundar sua própria marca. “Mantsho” é um nome 

pertencente à língua sesotho, significa “uma complexidade bela”. Com este título, a estilista nomeia a 

sua marca fundada em 2004. 

 Uma característica especial das coleções de Mokubung é sua parceria com tecelões especialistas em Tie 

Weavers, uma técnica tradicional de tecelagem realizada na África do Sul. Modelagens e volumes 

estruturados, estampas rítmicas e de animais marcaram o desfile realizado no Museu Afro Brasil. As 

roupas produzidas em colaboração com estes tecelões tradicionais também fazem parte da coleção 

exibida na South African Fashion Week de 2008.  

Jamil Walji (Quênia); estilista queniano, Walji vive e trabalha na capital Nairobi. Graduou-se na 

Limkokwing University of Creative Technology, na cidade de Kuala Lumpur, na Malásia, em 2009. 

Nesta mesma universidade foi professor de design de moda e varejo durante o ano de 2010. Desde então, 

já recebeu inúmeros prêmios de reconhecimento, tais como: Presidential Award, tradicional prêmio para 

jovens empreendedores, oferecido pela Duke Edinburgh’s International Award Foundation no Quênia e 

o prêmio Stylo Mercedes Benz na Malásia. Walji foi finalista nas competições Triumph Lingerie 

primavera verão e Nairobi Fashion Awards em seu país e, em 2012, foi eleito o “designer emergente” 

pelo The Festival of African Fashion and Arts – FAFA (Festival de Moda Africana e Arte). Além de 

grande circulação no cenário de moda africano e internacional, Walji se destaca em suas inovações 

tecnológicas e na promoção de novas percepções da moda realizada no continente. 

Imane Ayissi (Camarões); Com um trajetória múltipla, o escritor, dançarino, músico e modelo camaronês 

Imane Ayissi se destaca, sobretudo, como um dos principais estilistas de origem africana no cenário 

internacional. Residente na França, onde há mais de 22 anos, Ayissi apresenta suas coleções na Paris 

Fashion Week. Suas primeiras experiências no campo da moda foi criar vestidos para sua mãe, eleita 

Miss Camarões em 1960. No entanto, paralelo ao desenho de croquis, Ayissi participa desde muito jovem 

de eventos ligados à dança, chegando a participar do Ballet Nacional dos Camarões, no Ballet guineense 

Tonton Cofi e de espetáculos com outros artistas africanos seja para filmes, grandes espetáculos ou 

programas de TV. Sua atuação como modelo o aproximou da carreira de estilista, já que realizou 

trabalhos nesta área para grandes nomes da moda como por exemplo, os estilistas Paco Rabanne, Pierre 

Cardin, Yves Saint Laurent, e para marcas consagradas como Oakley, Lacoste e Levi.  

Atualmente, além de ser o estilista a vestir importantes personalidades com ascendência africana no 

cenário europeu, Ayissi é profundamente engajado em ações que promovem a visibilidade de culturas e 

técnicas tradicionais. Falante da língua ewondo, dos camarões, Ayissi nomeou sua mais nova coleção de 

Meullara, que significa “Mistura”. Em suas recentes coleções, por exemplo, o estilista estabelece 

parcerias com associações locais para obter tecidos com acabamentos tradicionais como os tecidos 

Bogolan, do Mali ou os tecidos Faso Dan Fani, de Burkina Faso e os combina com tecidos obtidos em 

mercados da Europa e da Ásia.  Seu comprometimento político com o reconhecimento da diversidade e 

promoção da moda produzida em Camarões se estende por meio de ações voluntárias em grupos para a 

formação e aperfeiçoamento de novos estilistas. Campanhas de apoio humanitário, realizadas a partir 

de seu trabalho enquanto estilista, também fazem parte destas ações. Desde de 2010 Ayissi é integrante 

do IFM-Institut Français de la Mode (Instituto Francês de Moda). 
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Para saber mais: 

Sobre Xuly Bët: 

http://www.fashionencyclopedia.com/Ki-Le/Kouyat-Lamine.html 

http://andam.fr/en/winners/xuly-bet 

 

Sobre Amaka “Maki” Osakwe: 

http://fabmagazineonline.com/tag/amaka-osakwe/ 

 

Sobre Palesa Mokung: 

http://www.mantsho.co/ 

 

Sobre Imane Ayissi: 

http://imane.ayissi.free.fr/ 

 

Sobre Jamil Walji: 

http://jamilcouture.blogspot.com.br/ 
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