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Entrando no armário:  

música, imagem, moda e consumo em Stromae e Mosaert1 
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Resumo 

Neste ensaio, analiso a produção musical e principalmente imagética do belga Paul Van Haver, 

o Stromae, em especial a partir da criação de sua produtora/ marca Mosaert. Em um panorama 

em que se fala de reconfiguração e mesmo crise do mercado fonográfico, discutir isto é 

fundamental por relacionar, além das canções, a sua transformação em commodities e também a 

associação com outras áreas, como a moda. Música, publicidade e moda, então, se 

interrelacionam nos produtos do músico. As canções saem dos aparatos musicais, passam por 

videoclipes e performances, e entram nos armários. 
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Primeiras considerações 

Com o advento da reprodução de produtos e linguagens artísticas, algo referido por 

Walter Benjamin em A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica (1985), 

observamos que, desde então, tais produtos passaram a não existir mais “somente em si” (e em 

sua “aura”, em uma visão romântica e talvez “purista” da arte), mas também em relação às 

mudanças no mercado, às formas de consumo, tecnologia, modelos de negócio e mesmo de 

(re)produção nas indústrias – que não por acaso possuem este nome – culturais. 

Neste sentido, a música é, e sempre foi, um campo rico para observar e discutir tais 

peculiaridades, desde sua rapidez e superficialidade criticada por Theodor Adorno (1999) até 

mesmo a relação com inovações tecnológicas e a discussão sempre presente se o cenário atual, 

contemporâneo, apresenta uma reformulação da indústria ou mesmo a sua implosão. Indo além, 

com rapidez peculiar e troca de informações cada vez mais instantâneas propiciadas pela 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 06 – Interfaces Comunicacionais (GP Comunicação, Música e Entreterimento) do 

XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação. 
2 Graduado em Comunicação Social – Jornalismo, pela Universidade da Amazônia (UNAMA/ Pará); Mestre em 

Ciências Sociais (Antropologia) pela Universidade Federal do Pará. Professor na Faculdade Estácio FAP; 

Faculdade Paraense de Ensino (FAPEN) e na Faculdade Pan Amazônica (FAPAN). Repórter no Diário On Line 

(DOL) e coordenador na Agência Experimental de Comunicação Efe2. E-mail: enderson.oliveira12@gmail.com. 
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Cibercultura, as pessoas podem ter acesso a inúmeros conteúdos, referências e, é claro, a novas 

possibilidades de consumo – simbólico, cultural ou ainda material. 

Observando tais nuances, tão próximas do cotidiano do público, ainda que complexas 

em suas discussões (acadêmicas), neste ensaio analiso a produção musical, imagética e 

publicitária de Paul Van Haver, o Stromae, cantor belga que alia em suas canções temas 

“angustiantes” (como câncer em Quand c’est?; ausência do pai em Papaoutai; identidades de 

gênero e aceitação de casais homoafetivos pela sociedade em Tous les mêmes; “dependência 

tecnológica” por redes sociais em Carmen; rotina em Alors on danse, sua canção mais 

conhecida do grande público; entre outros) com uma sonoridade dançante, pop. Mais que isso: 

apresenta certa persona, com identidade visual bem definida e, em geral, total e diretamente 

relacionada a outros produtos seus, como blusas, jaquetas, meias e calçados, em uma estética 

contemporânea que pode ser compreendida como kitsch. 

Tal relação, muito clara e cara ao músico, é possibilitada pela criação e fortalecimento 

de sua marca/ produtora Mosaert – tal qual Stromae, termos que são anagramas de “Maestro” – 

fundamental para compreendermos não somente sua estética musical, mas a de seus produtos 

que, de algum modo, também o apresentam ao público. 

 

O músico e/ é sua marca 

Nascido em março de 1985, Paul Van Haver, ou simplesmente Stromae, como é 

conhecido, une música eletrônica, hip hop e beat – ou new beat, como alguns portais de música 

definem. O “Maestro” possui, mais que qualidade musical, notável nas composições, melodias e 

sonoridades experimentais, uma presença estética instigante em seus videoclipes, além de ainda 

ser um verdadeiro mestre em estratégias de Marketing.  

Ainda que seus fãs evitem qualificá-lo como ligado ao Mainstream e à música pop, não 

é difícil notar que ele é próximo e mesmo negocia com a mesma; mais que isso: pode ser 

considerado um representante do chamado midcult, caminhando então entre a cultura popular, 

massificada e uma mais “independente”, alternativa, como veremos mais à frente, o que não 

significa uma escolha pura e simples, mas também estratégica. 

No caleidoscópio que é a/ da contemporaneidade, suas músicas e especialmente seus 

videoclipes podem nos ajudar a pensar várias estratégias, temas e discussões que por vezes são 

tão próximas que nem as notamos. No entanto, neste deixo isto um pouco de lado e observo sua 

produção, mais que musical, imagética e mesmo de moda, ao apresentar produtos, em especial 

de seu figurio, através de sua marca, Mosaert. 
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Marca esta que, segundo o seu site (https://mosaert.com/), é “criativa independente 

baseada em Bruxelas, cujas atividades principais se concentram na indústria da música, no setor 

audiovisual e na indústria da confecção” (grifos meus), diz a descrição. Fugindo das amarras de 

algum (único) possível nicho de mercado, a Mosaert, criada em dezembro de 2009 pelo próprio 

Stromae, em parceria com Luc Junior Tam, mostra claramente que, desde sua gênese, sempre 

pretendeu caminhar e caminha entre música, vídeo e vestuário. 

  

Stromae, o mercado e a Indústria da música 

As modificações tecnológicas e o modo como as utilizamos são claras atualmente e 

terminam impactando o modo como nos relacionamos com as máquinas, entre nós e com a arte. 

Se ampliarmos tal discussão para além da experiência estética individual e alcançarmos uma 

perspectiva mais ampla, que é a da experiência coletiva e do consumo, encontramos discussões 

mais complexas, como as que envolvem o mercado fonográfico no período contemporâneo, 

visto que a Indústria da Música 

 

precisa compreender como a audiência está capacitada para consumir, entender 

seus gostos, seu repertório e a maneira como está habilitada para usar cada bem 

cultural e pagar por ele. Entender o consumo cultural nunca é uma equação 

simples, dentro ou fora do ambiente forjado pelas novas tecnologias de 

comunicação, porque não é medido apenas por vendas, estatísticas de 

circulação, mas também deve ser entendido pela forma como a audiência usa 

cada mercadoria, como marca suas diferenças. Essas medições econômicas, 

sociais e ideológicas geram problemas para a cultura massiva, já que nem 

sempre a forma como um produto foi vendido e teve sucesso significa que 

outros com as mesmas características e a mesma forma de fazer negócios terão 

resultados semelhantes, porque o consumidor tem gostos diferentes e faz os 

mais variados usos de cada mercadoria (VLADI, 2011, p. 81) 

 

Neste panorama, cada vez mais complexo, do final da década de 1990, em especial, até 

os dias atuais, cresceram os debates e mesmo embates acerca da indústria e mercado 

fonográficos, em escala global. No Brasil, a literatura acadêmica passou a se voltar para tais 

discussões, tentando, mais que prever ou mesmo sugerir algum tipo de alternativa 

mercadológica, compreender – por vezes de modo repetitivo e sem tanta substância –, as 

alterações culturais e modelos de negócios. Termos como “crise”, “reconfiguração”, 

“reconstrução” passaram a ser obrigatórios sobre o tema; “tábuas de salvação” (explicação?) em 

um célere e mutante terreno movediço. 

Destarte, ainda que se reconheça a óbvia relevância dos argumentos dos que utilizam o 

termo “crise” para designar o estágio contemporâneo da indústria fonográfica, privilegio neste 

ensaio o termo “reorganização” (DE MARCHI, 2006, p.167) ou ainda “readaptação” da 

https://mosaert.com/
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indústria fonográfica, já que não raramente ao se falar em “crise” se está fazendo referência, na 

verdade, a uma “crise do mainstream” da indústria e não a “toda a indústria” – e seus inúmeros e 

diversos nichos – da música em si. 

Em tal cenário, é fortalecida a constatação de que a música, para preocupação dos mais 

acadêmicos e produtores culturais mais apocalípticos, não é mais um produto “fechado”, 

direcionado ao público de forma direta (em apresentações e aparatos musicais, por exemplo). A 

música transformada, então, em commodity, presume, segundo Nadja Vladi, a necessidade de  

 

encontrar um público que queira pagar por ela, por uma mercadoria que tem 

um sentido de entretenimento, de diversão e está conectada a gostos e estilos de 

vida. Uma resposta que não é fácil, afinal, como coloca Will Straw, é 

impossível “predizer a popularidade de um gravação ou um estilo musical” 

(apud VLADI, 2011, p. 81) 
 

 

Mais que isso: segundo Micael Herschmann e Marcelo Kischinhevsky, fundamentais 

para pensar tais discussões, tal transformação acarreta ainda outras modificações, como 

 

duas faces visíveis deste enorme avalanche de transformações que estão 

ocorrendo na indústria da música nos últimos anos: a) primeiramente, 

presenciamos não só a desvalorização vertiginosa dos fonogramas (sua 

transformação em commodity no mercado), mas também o crescente interesse 

e valorização da música ao vivo (dos concertos) executada especialmente nos 

centros urbanos (...); b) e, em segundo lugar, a busca desesperada por novos 

modelos de negócio fonográficos (que hoje emergem na forma de diferentes 

tipos de plataformas digitais e nos serviços da telefonia móvel), ou melhor, o 

crescente emprego das novas tecnologias e das redes sociais na web como una 

forma importante de reorganização do mercado (...). (HERSCHMANN E 

KISCHINHEVSKY, 2011, p.25) 

 

Cresce, então, a necessidade de se apostar em novas formas de atração do público e 

veiculação de conteúdos, não necessariamente musicais, ainda que atrelados a músicos e 

canções. A imagem passa a ser cada vez mais importante, vendável; os videoclipes, fatores de 

atração e mesmo de “chamada” para as canções e seus prolongamentos, como versões, mashups 

e remixes, se multiplicam; tendências estéticas são cada vez mais impossíveis de serem 

previstas; a pirataria ganha contornos mais complexos; a necessidade de alcance de outros 

mercados – como músicos brasileiros que, não por acaso, finalmente estão tentando se 

aproximar dos vizinhos (mercados) latinos – é mais evidente; a aposta em canais no Youtube;  

parcerias com inúmeras marcas e até mesmo o incremento no mercado de moda são algumas das 

marcas que permeiam e sinalizam uma mudança de paradigmas na indústria e no mercado. 

Neste sentido, em uma definição tal qual a semiótica peirceana, Stromae é icônico. 

Seus videoclipes, tal qual suas canções, são desafiantes, irônicos, “angustiantes” e com uma 
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estética e direção e arte que fogem a alguns lugares comuns. Em geral tratando de temas mais 

pessoais, parecem não serem feitos pra agradar; por isso mesmo, incomodam e, curiosamente, 

(juntamente com as batidas eletrônicas) ao mesmo tempo, agradam. Além disso, seu canal no 

Youtube, plataforma fundamental na disseminação e alcance em músicas e vídeos, o músico 

apresenta, além de entrevistas e videoclipes, trechos de shows, e até mesmo espécies de séries 

que destacam bastidores. 

Dialogando e incitando tudo isto, sua marca/ produtora Mosaert também cria uma nova 

possibilidade de mercado e uma possibilidade de (re)conhecimento de suas obras, já que 

algumas das roupas são utilizadas em videoclipes seus. A cadeia de “venda” musical passa então 

a ser, bem mais, da persona do músico para além de sua obra. Sua imagem, em meio a tantas 

reconfigurações, parece sobressair. Sua música atrai, mas são outros produtos que parecem 

vender mais. O som continua sendo importante. A imagem, fundamental. 

 

As imagens da e na pós-modernidade 

No período contemporâneo, também chamado de pós-moderno, não é raro observar a 

grande importância e presença do apelo imagético nos mais variados tipos de suporte 

tecnológicos ou ainda em ruas, avenidas e quaisquer outros ambientes.  

Tal profusão, não raramente confusa, inclusive, é uma das principais marcas da Pós-

Modernidade, também chamada de Hipermodernidade, Modernidade Líquida e Pós-industrial, 

pode ser considerada uma condição histórico-geográfica (HARVEY, 2003, 294), na qual 

tornam-se comuns, dentre outras características,  a incredulidade/rejeição em relação às 

“metanarrativas”, não mais vistas como saberes “únicos e totalizantes” (LYOTARD, 2002, p. 

16),  a presença de uma sociedade amplamente informatizada (idem, p. 11), em que  predomina 

a ideia de que o homem não possui mais uma identidade fixa (HALL 2003, p.12). 

Entre as linguagens artísticas (que alcançam também a produção visual e audiovisual 

como um todo), destacam-se mezclas (CANCLINI, 1997, p.12), as interrelações entre arte e vida 

cotidiana, desconfiança e mesmo diminuição da possível supremacia da distinção hierárquica 

entre “alta cultura” e cultura de massas, além da suposição de que a arte muitas vezes pode ser 

somente repetição (FEATHERSTONE, 1995, p. 25) ou ainda pastiches. 

Há ainda a aproximação ou mesmo (reprodução) em larga escala do kitsch, que, ainda 

que seja um conceito (ou uma tentativa de conceito) eminentemente estético, está diretamente 

ligado ao consumo individual e mesmo global, de acordo com determinadas culturas. Segundo 

Hélcio Fabri (2012), o kitsch, bastante presente na obra audiovisual de Stromae e nas peças da 

Mosaert, 
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se mantém intraduzível nas línguas latinas, conquistou o mundo, simbolizando 

um conceito universal para representar a atitude da sociedade perante os 

objetos de consumo ou um estilo marcado pela ausência de estilo, infiltrado em 

diversos segmentos de manifestações artísticas e estéticas apoiadas pela 

indústria cultural e pelos meios de comunicação de massa. A indústria cultural 

foi a propagadora do kitsch, ao promover a reprodução em série as obras de 

arte para agradar o gosto da classe média burguesa em ascensão, fazendo com 

que estas perdessem seu grau de autenticidade (FABRI, 2012, p. 153). 

 

Indo além, é possível citar ainda as características que definiriam o kitsch através de 

quatro pilares referidos por Christina Sêga (2008): Imitação; Exagero; Ocupação do espaço 

errado e Perda da função original, todos bastante próximos aos figurinos de Stromae, 

transformados em peças que podem ser vendidas na Mosaert. Em poucas palavras, então, o 

kitsch provoca certa inadequação de determinados objetos, o que não é condenável por fazer 

parte de determinada cultura. Se há algum tipo de juízo de gosto, isto é deixado de lado, já que o 

kitsch também se baseia na estética do choque para chamar atenção. Stromae e a Mosaert 

também, como veremos mais à frente. 

Assim, nesta miríade de referências, notamos que um dos principais elementos que 

apresentam e mesmo fortalecem essas discussões acerca do kitsch são os videoclipes. Sem Me 

alongar em sua definição e história, é importante notarmos que Arlindo Machado (1990, 172-

173) afirma: “Uma composição de música pop deve ser pensada hoje em função de seu 

rendimento visual; na sua produção não entram apenas os compositores, músicos e técnicos de 

estúdio, mas também o pessoal da área do vídeo”. É ainda Machado que decreta: “O tempo em 

que o videoclipe era apenas peça publicitária para a televisão, realizada a posteriori em relação 

ao trabalho musical, já está definitivamente superado”.  

O videoclipe se baseia e fortifica então, algo que é bastante caro para a produção 

artística – e publicitária – pós-moderna, isto é, a profusão de imagens, por vezes até sem tanta 

coerência e coesão entre si, mas que comunicam e mesmo incitam formas de consumo e de 

(re)conhecimento cultural.  

Encerrando tal ciclo, deve-se notar ainda o papel fundamental do público, 

principalmente o mais jovem, não somente pelo aspecto cultural mas também “mercadológico”, 

se este for o termo mais apropriado. Isto se torna muito mais complexo e mesmo “autorizado”, 

sem grandes problemas e pudores, tal qual propõem a produção de Stromae e sua extensão na 

marca Mosaert. 
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Stromae e seu espelho, a Mosaert 

A compreensão da produção musical, imagética e mesmo de moda de Stromae pode 

partir de um ponto claro e fundamental: sua inserção e mesmo diálogo ao que Dwight 

MacDonald (apud ECO, 2004, pp.81-85) considera como midcult, nível cultural “médio”/ 

“intermediário” entre a “arte da elite” e a popular, pequeno burguesa.  

No midcult, ao contrário do masscult (ou lowbrow, ligado à “cultura de massa” e sua 

difusão; divergente, portanto, de uma “alta cultura”, highbrow3), deseja-se manter certo status 

relacionado a determinado grau de “diferenciação”, que permita ao público crer que está 

participando de uma experiência estética, se não única, privilegiada, estar consumindo obras de 

“valor cultural não tão elevado”, mas também não tão massificadas. 

Caminhando então na linha tênue entre Mainstream e Outsider – ainda que deixe claro a 

preferência pelo primeiro4, enquanto seu público parece privilegiar o segundo –, Stromae se 

aproveita do pop, embora mantenha certa “aura” (com todo o risco da referência...) alternativa e 

independente.  

Ao nos referirmos ao pop estamos de uma só feita fazendo referência à chamada “cultura 

pop” quanto ao estilo (ou prática) musical observada por Roy Shuker ao definir como 

pertencente ao pop os principais gêneros musicais produzidos comercialmente e lançados no 

mercado, especialmente o ocidental.  Além disso, segundo Shuker, o pop domina o mercado 

mundial apropriando-se das produções locais ou sendo absorvida por elas (1999, pp. 8-9). Em 

ambos, o pop é considerado uma espécie de dominante cultural contemporânea que não visa 

“mudar a estética vigente”; é uma estética que diferentemente da avant garde apresenta o novo 

sem inovar, coloca novas vestes no mesmo corpo, canta sem ter voz (PINHO, 2010). 

É aqui que o pop de Stromae embaça, ao inovar de certo modo, ao menos na estética 

visual (dos videoclipes e de seu vestuário) e não tanto musical, algo totalmente ligado aos 

modos de consumo, em especial na contemporaneidade, em que 

 

consumir é construir valores através das associações simbólicas que são feitas 

quando ressignificamos mercadorias enfatizando através delas diferenças, 

estilos de vida e tensões sociais. Consumir é demarcar relações sociais e a 

indústria musical precisa compreender as complexidades do consumo para 

construir e manter mercados. (VLADI, 2011, pp. 81-82) 

 

                                                 
3 Ainda assim, devemos notar que vários teóricos, inclusive Eco, refutam esta “divisão” entre “níveis culturais” 
4 Segundo a matéria With Mosaert, Belgian Musician Stromae is Building a Fashion Brand, do portal Business of 

Fashion, “Having sold millions of albums, Stromae has never denied being a ‘mainstream’ artist — in fact, he 

embraces this status”. Em tradução livre, algo como “Tendo vendido milhões de álbuns, a Stromae nunca negou ser 

um artista "mainstream" - de fato, ele abraça esse status”. 
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Com atenção, não é difícil perceber que é este panorama que ajuda a justificar a 

apresentação e mesmo fortalecimento do negócio Mosaert e mesmo seu modelo, que transforma 

roupas de videoclipes em peças a serem comercializáveis e vice-versa, como no videoclipe de 

Papaoutai5. Nas imagens abaixo, que demonstram isto, é possível ver a mesma peça sendo 

utilizada no vídeo (Imagem 01); em sua divulgação (Imagem 02) e sendo anunciada com 

diferentes modelos para a venda no Mosaert (Imagem 03). 

 

  

Imagem 01. Frame de Papaoutai. 

 

 

Imagem 02. Arte de divulgação do videoclipe e sua canção 

 

                                                 
5 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc>. Acesso em 12 de julho de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc
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Imagem 03. Modelos vestem as mesmas blusas usadas por Stromae e o garoto que representa seu filho, em 

Papauotai. Como se vê, uma mesma peça, pode ser vestida por homens, mulheres e até crianças. Fonte: 

Reprodução/ Mosaert 

 

Tal cadeia não deixa de ser problematizada pelo cantor. Na reportagem With Mosaert, 

Belgian Musician Stromae is Building a Fashion Brand, do portal Business of Fashion, Stromae 

foi perguntado se não tinha receio de que a venda das roupas terminasse diminuindo sua 

importância como intérprete. Tal situação é relatada do seguinte modo: 

 

“You know, it’s interesting, I have been thinking about it a lot. I even received 

a letter from someone who said that I shouldn’t be doing the brand because I 

should be the only one wearing those clothes. But, the celebrity system, I 

believed in it for a while — I thought I had to conform myself to being an out-

of-reality artist but then I realized it was dehumanising. And I don’t want that. I 

want to stay real, approachable, in touch with the people.”6  

 

Em meio a tal incômodo, o que se nota, então, é um aumento e mesmo destaque para o 

papel da moda, talvez até primário em detrimento da música e, mais que isso, a possibilidade de 

trabalhar diferentes estéticas em sua constituição e representação. Sobre isto, Gilles Lipovetsky 

afirma que 

 

Hoje, a moda é realmente emancipadora. Ela era tirânica, por exemplo, na 

época de Luís XIV, quando a corte estabelecia o padrão e aquele que não 

pudesse segui-lo era ridicularizado, excluído, banido. Não havia margem para a 

escolha individual. Agora, cada um se veste como bem entende. Há uma 

enorme diversificação de modelos e, em conseqüência, a relativização de toda e 

                                                 
6 Em tradução livre: "Você sabe, é interessante, eu tenho pensado muito nisso. Até recebi uma carta de alguém que 

disse que eu não deveria estar fazendo a marca porque eu deveria ser o único usando essas roupas. Acreditei nisso 

por um tempo - pensei que tinha que me conformar com um artista fora da realidade, mas então percebi que era 

‘desumanizante’ e não quero isso. Quero ficar real, acessível, em contato com as pessoas”. 
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qualquer forma com pretensão à hegemonia. A democratização da moda 

implica a indiferença pela moda. Mesmo em festas em certos palácios, a 

liberdade predomina. O individualismo contemporâneo não aceita a imposição 

de um cânone (LIPOVETSKY, 2000, p 8) 

 

Neste sentido, ganha destaque cada vez mais peças que podem ser utilizadas tanto por 

homens quanto por mulheres, independente da identidade de gênero de cada um(a). Amplia-se o 

repertório “unissex”; surge e se fortalece a moda genderless ou agênero, que mostram, além de 

maior variedade estética, porque “fugitiva do cânone”, maior possibilidade de vendas, certo 

posicionamento político e estilístico, bem como a atenção a uma tendência mundial de moda. 

Em Stromae, isto é presente desde seus videoclipes em que, segundo Coralie Barbier, 

sua estilista, o elemento unissex faz referência à possibilidade de Stromae transitar em diversas 

personas em sua carreira. Tal relação fica bastante claro em Tous Les Mêmes7, desde seu 

videoclipe, em que o músico interpreta, quase ao mesmo tempo, um homem e uma mulher. Não 

por acaso, ao longo do vídeo Stromae é visto com somente uma peça (Imagem 04), a mesma em 

que já se apresentou em shows e programas de TV (Imagem 05) e também está disponível para 

venda em Mosaert (Imagem 06). 

 

 
Imagem 04. Frame de Tous les Mêmes 

 

 

Imagem 05. Frame de apresentação de Stromae, interpretando Tous les Mêmes 

                                                 
7 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=CAMWdvo71ls>. Acesso em 10 de julho de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=CAMWdvo71ls


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

 

 
Imagem 06. Assim como as blusas de Papaoutai, o site de Mosaert também apresenta diferentes modelos para 

mostrar os produtos. Fonte: Reprodução/ Mosaert 

 

Com isto, Stromae e Mosaert terminam fortalecendo um posicionamento sociocultural, 

estético e até mesmo político, sem deixar, é claro, de ser mercadológico. Ganha espaço aí, então, 

a necessidade de processos de identificação que atraiam, mais que os produtos em si. É isto que 

colabora para que se consuma produtos mais kitsch que necessariamente “funcionais”, a preços 

altos (como os vendidos por Stromae), levando em conta a publicidade que também está em 

forma de música e vídeo. 

Tal processo está longe de ser algo ruim, pelo contrário. Ajuda a revelar e compreender 

uma série de nuances contemporâneas e ainda se alia a uma visão atual(izada) da moda e da 

Publicidade na pós-modernidade, distanciando-se então de uma visão apocalíptica que preveria 

o fim da importância da música em detrimento de qualquer outro produto a ela ligado, devido a 

massificação de propagandas ou outro termo semelhantes 

 
Assim, onde muitos enxergam manipulação e conformismo, pode-se encontrar 

satisfação, jogo e gosto pela estetização. O consumidor seduzido pela 

publicidade não é um enganado, mas um encantado. Em síntese, alguém que 

acolhe uma proposição estetizada. Repito minha fórmula da época: a 

publicidade funciona como cosmético da comunicação (LIPOVETSKY, 2000, 

p. 9). 

 

Neste processo, é ainda Gilles Lipovetsky que, de modo preciso, acredito, afirma que 

“estamos vivendo a apoteose da sedução”, afinal 
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A publicidade libertou-se da racionalidade argumentativa, pela qual se obrigava 

a declinar a composição dos produtos, segundo uma lógica utilitária, e 

mergulhou num imaginário puro, livre da verossimilhança, aberto à 

criatividade sem entraves, longe do culto da objetividade das coisas. (...)  isso 

influi sobre o imaginário das pessoas, aguçando-lhes o apetite pelo lúdico, pelo 

teatral, pelo espetáculo. (LIPOVETSKY, 2000, pp. 8-9) 
 

 

Isto dialoga com a possibilidade de compreensão do trajeto da canção Ave Cesaria, 

cujo figurino utilizado para comercialização não é de seu videoclipe oficial8, mas sim o da 

banda do músico em São Francisco, nos Estados Unidos, durante a série de shows de Stromae 

nos EUA em 2015, em especial uma apresentação “ao vivo” curiosa, em cima de um pequeno 

caminhão em movimento (na “série” Stromae Takes America9), de bastidores e que deixa 

dúvidas sobre espontaneidade ou não, mas que alcança as “prateleiras” da loja virtual do  

músico: 

 

 
Imagem 07. Frame de Ave Cesaria in San Francisco 

 

 

Imagem 08. Algumas das peças vendidas em Mosaert, com destaque para a da lateral direita, mesma presente na 

banda Stromae em Ave Cesaria in San Francisco. Fonte: Reprodução/ Mosaert 

                                                 
8 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=rO1VDCZh_Ko>. Acesso em 10 de julho de 2017. 
9 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=tsqG176hmUY>. Acesso em 10 de julho de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=rO1VDCZh_Ko
https://www.youtube.com/watch?v=tsqG176hmUY
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Abrir ouvidos, retinas e armários 

A primeira coleção de Stromae pela Mosaert foi criada em 2014. Com valores altos (€ 90 

e 17 €), continha 2000 polos, 4000 pares de meias. Em poucos dias, segundo o portal Business 

of Fashion, o estoque esgotou, mostrando não somente a possibilidade de investimento na área 

como seu aperfeiçoamento e encarecimento. Sobre isto, o músico disse em entrevista que “I was 

always interested by style and clothes, I always paid extra attention to my looks as a performing 

artist, but the desire to create a brand came as I was going through my music career. I wanted to 

express myself in a new way”10. 

Música e imagem se encontram e interseccionam. A imagem passa a ser um dos 

principais combustíveis da produção do belga. Como vimos ao longo do texto, isto também é 

motivado pelas reconfigurações pelas quais a indústria da música vem passando. 

 

 

Imagem 09. Ao apresentar imponentes modelos de diferentes idades, cores e gêneros, a Mosaert (e Stromae) 

mostra que qualquer pessoa pode consumi-las e que é uma moda inclusiva. Fonte: Reprodução/ Mosaert 

 

Tais iniciativas são encorajadas e novos negócios, abertos. O apelo imagético se torna 

mais amplo, potencializado pela pós-modernidade e por inúmeras modificações sócio-culturais. 

Com o crescimento da moda agênero, a aposta no mercado de moda pode ser interessante, 

                                                 
10 Em tradução livre: “Eu sempre estive interessado em estilo e roupas, sempre prestei atenção extra aos meus looks 

como artista performático, mas o desejo de criar uma marca veio quando eu estava revendo minha carreira musical. 

Eu queria me expressar de uma maneira nova”. 
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rentável e aceita pelo público, ainda que se aproxime de uma estética kitsch em alguns casos, 

como na estética do belga. Se for aliada a alguma linguagem artística, como no caso de Stromae, 

à música e ao vídeo, melhor ainda. Isto obviamente não é novidade e já foi percebido pela 

estilista de Stromae, quando afirmou que “The starting point of the collection was of course 

Paul’s music, in that way we created clothes according to his music singles,” explains Coralie 

Barbier. The result is very graphic items, with a tailored English shape and prints inspired by 

African wax”11. 

Nesta miríade de referências e possibilidades, moda, música e publicidade se 

interrelacionam então em alguns produtos. As canções, angustiantes, agitadas e dançantes abrem 

nossos ouvidos ao saírem dos aparatos musicais, dilatam nossas retinas com belos e incômodos 

vídeos e performances e, por fim, em poucos clicks, podem entrar em forma de roupas que antes 

eram figurinos, em nossos armários. 
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