
6 ATRIBUNA VITÓRIA, ES, DOMINGO, 21 DE AGOSTO DE 2011

Jornal da Família

TUDO A VER

É hora do choque de estampas
Entenda como
funciona o print
block, a tendência
que vai ser hit da
temporada de
p r i m ave ra / ve rã o
Ana Paula Costa

O figurino de Agostinho
Carrara, personagem do
seriado “A Grande Famí-

lia”, quem diria, está em alta. Is-
so mesmo, o print block, ou
choque de estampas, estará com
tudo na temporada de verão.

As últimas semanas de moda
e os últimos editoriais das prin-
cipais revistas confirmam o
“c ra s h ” de informações.

Mas não é nada tão escanda-
loso como o ator Pedro Cardo-
so, que interpreta Agostinho,
costuma usar. A ideia é combi-
nar padronagens semelhantes

DESFILE Maria Bonita,
com proposta chique

VERÃO DA marca Bee,
para a loja Jolie

CHOQUE de animal
print Espaço Fashion

LOOK Bobstore com grafismos

DOIS tipos de floral no mesmo look, com peças da Help

ou que não entrem em conflito, pa-
ra compor looks elegantes.

Para dar uma ajuda às leitoras
que querem aprender como usar
as peças, o Tudo a Ver c on to u

com a ajuda da blogueira de moda
Danielle Ewald, que está sempre
antenada nas novidades.

Ela montou sugestões de looks
com peças das lojas Help, Zerozen
e Bobstore, além de acessórios
Empório Naka e Bem Bonita. A
modelo Camila Vivacqua, da Time
Models, ficou chique com as pro-
duções descoladas.

O choque de estampas tem que
ficar de acordo com a personalida-
de da pessoa. Eleger uma cor que
seja comum entre as estampas es-
colhidas ajuda muito. “Use rosa
nas flores e rosa nas listras. Estam-
pas com cores da mesma família,
como roxo com azul petróleo,
também funcionam”, ensina a
empresária Leticia
Scheletz, da loja
Jo l i e.

CALÇA com imagem de
pinceladas e camisa Bobstore

ESTAMPA DE poá combinada
com pássaros, tudo Zerozen

VALE misturar corações e listras,
como no look Zerozen

MISTURAR SEM ERRAR

Cuidado com os contrastes
Como usar
> UMA BOA DICA é repetir os padrões,

como listras com listras, bolinhas
com bolinhas. O elemento de ligação
é a cor. Portanto, atenção nos tons.

A c e ss ó r i o s
> QUEM QUER ousar pode misturar

acessórios com padrões diferentes.

Tamanho das estampas
> É PRECISO equilibrar o tamanho das

estampas, que deve ser coerente.
Pode-se combinar padronagens
grandes com pequenas, mas sempre
evitando contrastes excessivos. É
bom lembrar que estampas largas e
grandes engordam.

Faça o teste no espelho
> ANTES DE sair por aí causando, fa-

ça o teste dentro de casa. Mas não
há restrições ao combinar es-
ta m p a s .
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LISTRAS com floral em
produção da Help, são
aposta certeira para compor
um choque de estampas
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