Resumo de Moda Sob Medida. Guia
Prático de Moda Para a Vida Real
Atualmente, as escolhas no mundo da moda são múltiplas, e as tribos, as
tendências e os looks, os mais variados! A liberdade de escolha é tudo o
que se queria...
No entanto, saber reconhecer o próprio estilo nem sempre é tarefa fácil,
como bem ressalta, no prefácio deste livro, a empresária, jornalista e
consultora de moda Costanza Pascolato, integrante da Academia
Brasileira de Moda: “É justamente essa chance rara e extraordinária de
uma liberdade irrestrita no guarda-roupa, reflexo da sociedade
interconectada e ultratecnológica, que faz as pessoas – às vezes
perplexas com tantas possibilidades – se atrapalharem e se perderem, já
que poucos sabem realmente quem são, do que gostam ou o que lhes cai
bem”.
Em Moda sob medida: guia prático de moda para a vida real, a jornalista e
consultora de moda Danielle Ferraz e a jornalista Penha Moraes discutem
detalhes importantes e muito práticos do que é estar na moda a partir do
reconhecimento e da aceitação do próprio corpo e estilo.
Afinal, é preciso considerar que a roupa que nos veste não só nos cobre,
mas nos revela. E essa ideia é a essência do livro: colaborar para que
você possa, diante de tantas escolhas e por meio da linguagem da moda,
revelar quem você é pelas roupas que usa.
Neste lançamento do Senac São Paulo, ilustrado com fotos de moda com
mulheres “comuns”, que não desfilam nas passarelas do mundo fashion,
mas que estão perfeitamente inseridas no mundo da moda, você encontra
dicas preciosas de como se vestir, de como valorizar o que é, e que
contribuem, ainda, para uma consciência de consumo responsável, mais
sustentável e inteligente – o que certamente influencia nossos hábitos de
consumo.
Acesse aqui a versão completa deste livro

