Bloco da
moda

J Á P E N S O U E M C R I A R U M A C O L E Ç Ã O D E M O DA ?

A

coleção de moda é baseada em vários produtos, geralmente roupas,
que se complementam entre si, e outros itens usados por nós, como
acessórios, maquiagem e perfumes. Desta forma, uma peça de roupa ou
acessório, pode ter diversos significados, de acordo com cada coleção. Uma peça
de roupa isolada não é uma coleção. Uma coleção é um conjunto que pode, como
na produção de Zuzu Angel, estar engajado social ou politicamente, reforçando
ideias e preceitos.
Aqui a ideia é criar uma coleção de moda a partir de três cubos. Um cubo
representará a cabeça, outro o tronco e o terceiro as pernas. Em cada face do cubo
(que serão quatro, já que as faces de cima e as de baixo servirão como base), você
pode criar uma peça de roupa: chapéu, camisa, calça ou sapato. Com os três cubos
empilhados, você pode pensar em quatro looks, um para cada lado do cubo.

Girando um dos cubos, outra combinação surgirá. Para que os desenhos se encaixem
perfeitamente, você pode fazer marcações nos cubos que vão ligar a cabeça ao tronco e o
tronco às pernas.

Seja primavera, verão, outono ou inverno, a criação dessa coleção pode ser com
base em seu próprio guarda-roupa, ou em um “estilo” que gostaria de usar, moderno,
futurista ou até mesmo conceitual, como em alguns desfiles. Além de pessoas, você
pode fazer coleções usando outras figuras, como animais.
Você também pode fazer desenhos de seus amigos, um em cada lado.

Como será que ficaria a mistura de todos eles?
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terça 1 abril a domingo 11 maio 2014
1 abril – horário especial das 9h às 17h

terça a sexta 9h às 20h
sábado domingo feriado 11h às 20h
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