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Em uma busca para 
abraçar uma abordagem 
mais ética para o consu-
mo de moda, os desig-
ners estão se apoiando 
em uma proposta mais 
reduzida. Silhuetas sim-
ples e bem feitas foram 
um destaque inespera-
do na última coleção de 
alta costura. 
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1 - SEM GENERO

2 - COURO 

COLABORADORA: 
EMÍLIA SOARES

Abrindo o calendário de moda anual, janeiro terminou nos deixando várias inspira-
ções com os desfiles masculinos das semanas de moda de Milão e Paris e também 
com as apresentações da Alta-Costura. Criando um universo que mescla fantasia, 
moda e arte, a semana de alta-costura tornou um momento para as marcas exporem 
seu poder técnico e criativo. Esta última em especial, nos lembraram, com seus desfi-
les, da capacidade da moda de inspirar admiração e fornecer um meio de fuga desse 
momento complicado que passamos. Listei algumas das principais tendências que 
devem dominar o cenário da moda em 2021. Vale ficar de olho:

Nos desfiles de moda masculina, vimos 
uma mistura refrescante dos códigos de 
moda masculina e feminina. Já mostrei 
aqui a coleção feminina pré outono de  JW 
Anderson, em que peças de moda femini-
na foram usadas em modelos masculinos. 
Na nova temporada Wales Bonner mostrou 
roupas masculinas em modelos femininas, 
enquanto o desfile do Gucci's Resort cele-
brava a androginia em todas as formas. Na 
estréia de Kim Jones na alta costura para 
a Fendi, ele apresentou a ideia mais literal, 
costurou jaquetas de smoking masculinas 
e vestidos femininos delicadamente borda-
dos na mesma roupa.

Ele já é um clássico e tor-
nou o material preferido 
dos designers em 2021. 
Seja o terno de moto-
cicleta, cheio de apelo 
sexual, ou os recatados 
inspirados nos anos 90.  
Na Proenza Schouler e 
Khaite, casacos de couro 
estruturados e blazers fo-
ram destaque, enquanto 
Alaïa ofereceu uma ver-
são hipermoderna e tops 
e saias combinando com 
os recortes de ilhós ca-
racterísticos da marca. 

3 - TERNOS BRANCOS 4 - O EFEITO BRIDGERTONTalvez inspirados 
pela mudança polí-
tica da presidência 
dos Estados Uni-
dos, ternos brancos 
impecáveis que lem-
bram as sufragis-
tas têm estado na 
moda. Foi destaque 
em diversas casas, 
entre elas Givenchy, 
Jil Sander e Louis 
Vuitton. Se quiser 
apostar, opte por 
materiais suntuosos 
e por alfaiataria sol-
ta, que vai do escri-
tório ao almoço de 
domingo, na mesma 
medida.

Mesmo antes de Brid-
gerton se tornar a maior 
série de streaming 
na história da Netflix 
(aproximadamente 82 
milhões de fãs), os de-
signers estavam sen-
do influenciados pelo 
período da Regência, 
talvez atraídos pelos 
paralelos entre a simpli-
cidade dos anos 1800 
e nossa nova vida den-
tro de casa. Durante os 
desfiles de alta costu-
ra, Maria Grazia Chiu-
ri, para a Dior, estreou 
vestidos barrocos con-
tra o cenário exuberan-
te de uma vila toscana 
medieval.

ATHFLOW A TENDÊNCIA 
QUE ESTÁ ENTRE NÓS 
Vimos que em 2020 co-
meçaram as mudanças 
no nosso estilo de vida, 
e a moda vem acompa-
nhando essa transforma-
ção. A tendência chamada 
de Athflow, reúne elegân-
cia e conforto, com peças 

Como visto na maison Valentino, que apostou em 
camisas de estilo masculino magistralmente con-
feccionadas em camadas, sobre calças de corte 
perfeito e casacos casulos que caíam no compri-
mento certo. Petar Petrov também, na semana de 
moda masculina de Paris, apostou na alfaiataria 
elegante, paletas de cores neutras e os tecidos 
mais luxuosos. 

 MENOS 
É MAIS

que você pode usá-las 
em todos os momentos, 
que vai estar bem apre-
sentável.  Do trabalho, a 
prática de exercícios ao 
seu momento de confor-
to, a trend traz as cores 
neutras e básicas com 

fácil combinação. Tecidos 
como linho, algodão, tricô 
e cashmere, aparecem 
em modelos como blazer 
oversized, casacos e ja-
quetas volumosos, tam-
bém com influencia de 
alfaiataria. Perfeita para o 
outono inverno, traz acon-
chego e aquecimento.


