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C u r a d o r i a  A n a b e l a  B e c h o

Viver a sua vida Vivre sa vie

GEORGES DAMBIER

PRESS RELEASE

E A MODA ET LA MODE

#georgesdambiereamoda  #georgesdambieretlamode

6 MAIO/
30 OUTUBRO ‘22
Museu Nacional do Traje
Sala de exposições temporárias/
Salas de exposição permanente

2 DE MAIO, 15h

APRESENTAÇÃO
À IMPRENSA



 A Direção-Geral do Património Cultural, através do Museu Nacional do 

Traje, apresenta uma exposição inédita, um projecto curatorial e editorial de 

Anabela Becho / Contemplating Dress, em estreita colaboração com os arquivos 

Georges Dambier Photos. Intitulada Viver a sua Vida, Georges Dambier e a Moda / 

Vivre sa vie, Georges Dambier et la mode, a exposição apresenta uma selecção de 

trinta e nove fotografias organizadas em seis núcleos temáticos. No âmbito da 

exposição será editado um catálogo (Edição: DGPC / Museu Nacional do Traje)

e terá lugar um colóquio, Moda e fotografia de moda através do olhar de Georges 

Dambier / Mode et photographie de mode à travers les yeux de Georges Dambier

(6 de Maio). Eventos organizados no âmbito da Temporada Portugal-França 

2022. A instalação sonora Robe-fantôme (2022), de Anabela Becho, é apresen-

tada em diálogo com a exposição Viver a sua Vida, Georges Dambier e a Moda.

 É no ambiente de esperança e de sonho 
do pós-Segunda Guerra Mundial, com o 
sucesso meteórico do New Look de Christian 
Dior, que Paris recuperou o epíteto de capital 
mundial da moda, representando a couture 
uma das principais indústrias de exportação 
francesa no final da década de 1940. A revista 
ELLE, criada em 1945 por Hélène Gordon-
-Lazareff, veiculava a imagem de uma mulher 
emancipada e em movimento, muito diferente 
de outros periódicos de moda da época que 
difundiam poses estereotipadas e o elitismo 
da alta costura. A personalidade e a visão de 
Georges Dambier (1925-2011) vão de encontro 
a uma sociedade em plena mudança. A alegria 
de viver, a urgência de leveza e de luminosi-
dade, são a marca autoral de um jovem fotó-
grafo em busca de um antídoto para o som-
brio período do conflito mundial que o marcou 
para sempre. A sua bem-sucedida carreira na 
fotografia de moda conheceu a sua maior 
intensidade nas décadas de 1950 e 1960.
Em França, Dambier foi um dos primeiros 
fotógrafos a tirar as manequins dos estúdios, 
abandonando as poses estáticas e as atitudes 
estereotipadas, nunca descurando, no entanto, 
uma execução técnica exigente e primorosa.
É com o apoio da editora da ELLE que lança o 
conceito vanguardista de fotógrafo-turista, 
realizando reportagens de moda em locais 
pouco habituais à época, entre os quais
Portugal, nunca abandonando a sua Paris de 
eleição. Nas sessões fotográficas reina o 

espírito lúdico e a descontração e isso transpa-
rece na sua obra. Em 1955, Georges Dambier 
abre o seu próprio estúdio com laboratório, 
gabinete criativo e publicitário.
Profissional liberal, continua a colaborar com 
a ELLE, mas também com os principais perio-
dicos de moda como Le Jardin des Modes ou 
Marie-France. 

Considerando a moda e a fotografia como 
meio privilegiado de reflexão sobre o tempo e 
a memória, Viver a sua Vida, Georges Dambier e 
a Moda apresenta a visão singular do fotó-
grafo no contexto da alta costura parisiense 
dos anos 1950. O olhar de Georges Dambier 
dá-nos a ver mulheres bonitas e sofisticadas, 
mas também livres, assertivas, dinâmicas, 
felizes, espontâneas e até mesmo melancólicas. 
Anna Karina, Barbara Mullen, Bettina,
Brigitte Bardot, Capucine, Dorian Leigh, 
Fiona Campbell-Walter, Françoise Dambier, 
Gigi, Gunilla, Ivy Nicholson, Karen
Blanguernon, Marie-Hélène Arnaud, Nina, 
Suzy Parker, Sophie Litvak. Estes são os 
nomes das mulheres que animam as trinta e 
nove fotografias de Georges Dambier selecio-
nadas para a exposição, que é composta por 
seis núcleos temáticos:
Espírito couture; Uma mulher na cidade; 
Scénario: a fotografia de moda revelada; Real 
e Surreal: fotografia de moda, entre sonho e 
realidade; Convite à viagem: a moda no mundo 
segundo Georges Dambier; Portugal, 1957.



Expor moda no museu é um desafio inquietante. É um desafio 
para o curador conceber novas formas de exibição, para propor-
cionar ao visitante novas formas de apreender, mas também de 
pensar o vestuário. Como conceber, então, exposições que têm 
como temática a moda e o vestuário informando, cativando e 
envolvendo o espectador, estimulando os seus sentidos e a(s) 
memória(s)? Foi destas premissas que nasceu a ideia para a 
instalação Robe-fântome, que pretende convocar um sentido 
habitualmente ausente quando damos a ver artefactos de moda:
a audição. Na génese desta instalação sonora, juntou-se mais um 
desafio: como expor um objecto material de uma forma imate-
rial? Como apresentar uma peça de vestuário sem a sua presença 
física e sem recurso a um dispositivo visual? Como contemplar 
um vestido que não vemos efectivamente?

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.,
no âmbito do Projeto Estratégico com a referência UIDB/04008/2020 e UIDP/04008/2020.

6 MAIO/
30 OUTUBRO ‘22
Museu Nacional do Traje
Sala de destaque

Robe-fantôme 

#robefantomegres

Robe-fantôme
Evocando e exibindo um vestido ausente de Madame Grès



A fotografia de Georges Dambier (1925-2011) mostra uma alta-
-costura desempoeirada, numa visão de moda profundamente 
moderna. O registo de Dambier é contemporâneo no verdadeiro 
sentido da palavra, feito no presente, no seu momento.
No trabalho do fotógrafo francês, tempo e memória entrelaçam-
-se com a couture parisiense e a sua tradição, constituindo assim 
um registo notável de um dos períodos áureos da história da 
moda. Enriquecida com fotografias e ensaios inéditos, esta 
publicação apresenta um olhar igualmente inédito sobre a obra 
fotográfica singular de Georges Dambier, relacionando-a com a 
cultura de moda da década de 1950.

6 MAIO / MAI ‘22
LANÇAMENTO / LANCEMENT

Catálogo 

Autora e coordenadora cientí�ca / Autrice et coordination scienti�que
Anabela Becho

Autores convidados / Auteurs invités
Guillaume Dambier, Julia Guillon, Pedro Augusto, Sylvie Roy

Design
Bloodymary & Braun

Fotogra�a de objectos / Photographie d’objets
Pedro Rosário Nunes

Edição / Édition
Direção-Geral do Património Cultural / Museu Nacional do Traje

Imagens / Images
Georges Dambier Photos; Museu Nacional do Traje; Librairie Diktats; Dior Héritage; 
Patrimoine Balmain; Palais Galliera, Musée de la Mode de la Ville de Paris;
Colecção Anabela Becho.

1ª edição / 1ère édition, 2022
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Moda e fotogra�a de moda através
do olhar de Georges Dambier
Mode et photographie de mode à travers
les yeux de Georges Dambier

Colóquio

Solicitação de imagens e pedido de entrevistas / Contactos de imprensa:

Irina Chitas
Irina.chitas@modalisboa.pt

Cândida Caldeira 
divulgacao@mntraje.dgpc.pt

Mais informações 
Museu Nacional do Traje
Largo Júlio de Castilho, 1600-483 Lisboa
telef.: (+351) 217 567 620
Horários: Terça-feira a domingo 10h00-13h00 e 14h00-18h00
Última entrada: Museu - 12h30; 17h30 / Parque - 13h00; 17h00

Organização / Organisation
Museu Nacional do Traje, Contemplating Dress, Culture(s) de Mode

Entrada livre, mediante inscrição prévia obrigatória através do email:
mntraje@mntraje.dgpc.pt

SEXTA-FEIRA,
6 DE MAIO ‘22
Museu Nacional do Traje
Auditório Museu Nacional do
Teatro e da Dança

www.museudotraje.gov.pt


