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Formação :  organizamos cursos breves na Itál ia com diferentes
abordagens:  para designers,  para profissionais da cultura   para
consultores de imagem, para jornal istas e outros envolvidos
com a moda. Esses cursos são organizados de forma autônoma
ou em parceria com instituições locais e sempre são mediados
em português,  faci l i tando a part ic ipação de todos.

Informação :  produzimos informação de moda com foco no
estudante e no jovem profissional.  Nossa Plataforma é um
acervo r ico composto por imagens,  v ídeos,  áudios e textos
sobre os mais diversos assuntos dentro do campo da moda.
Possuímos duas abordagens diferentes -  repertório e
tendências - ,  que,  s imultaneamente,  trazem ao leitor conteúdo
de moda selecionado e de qual idade.

Inovação :  estamos atentas aos novos mercados e às novas
diretr izes educacionais.  Por isso,  organizamos missões de
inovação para profissionais ou para estudantes,  com foco no
produto de moda. Além disso,  produzimos reports em áreas
emergentes que indicam as tendências do setor.

A Fashion for Future suporta estudantes,  jovens profissionais e
marcas emergentes de moda, produzindo conteúdo onl ine de
qual idade além de cursos e palestras.
Nossos três pi lares são: 
 

 

 

FASHION 
FOR FUTURE

SOBRE A FASHION FOR FUTURE PÁGINA 01

CREATING THE NEW
GENERATION OF FASHION
PROFESSIONALS



O QUE VOCÊ VAI APRENDER PÁGINA 02

CURSO CULTURA
DOS TÊXTEIS

CONHEÇA A TRADIÇÃO E A INOVAÇÃO

DOS TÊXTEIS ITALIANOS

4 DIAS
3 CIDADES

Os têxteis são os principais materiais 
util izados pela indústria da moda. 

Figuram também entre os mais antigos artefatos produzidos pela
habil idade humana de transformar a natureza.  

Os principios da tecelagem como técnica milenar,  permanecem 
os mesmos ainda hoje,  apesar do avanço tecnológico.  

O curso Cultura dos Têxteis tem a missão de fazer com que o
partic ipante veja,  entenda e desfrute da magia do universo têxti l .
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O curso de Cultura dos Têxteis é fruto da parceria da Fashion
For Future com diferentes museus e laboratórios italianos. 

Uma pequena parte do curso é teórica e repertorial ,  enquanto a
maioria das aulas e apresentações são feitas pelos

l íderes ou gestores dos lugares vis itados.    
Todas essas apresentações versam sobre o valor do patrimônio

têxti l  i tal iano do ponto de vista histórico,  estético,  art íst ico e
tecnológico.  Por essa razão,  cada uma das vis itas abre uma

grande gama de possibi l idades de ref lexão sobre a importância
da material idade têxti l  na moda, no design e na arte.

AULAS EM PORTUGUÊS E PARTICIPAÇÕES EM INGLÊS OU ITALIANO.
MATERIAL E MEDIAÇÃO LINGUÍSTICA EM PORTUGUÉS CONTÍNUA.

CURSO CULTURA
DOS TÊXTEIS

MATERIAL TÊXTIL NA MODA, NO

DESIGN E NA ARTE.
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Um dos princípios fundamentais da compreensão da importância e
do valor dos tecidos na nossa sociedade, é associá- los aos conceitos
art íst icos mais fundamentais.  Entendê-los como arte e fruto de uma

corrente estética,  contribui  para perceber sua conexão com a
expressividade e seu poder simbólico no mundo contemporâneo.

Do ponto de vista do luxo e da exclusividade,  os têxteis têm um
papel fundamental .  Sendo uma das mais antigas comodit ies dentro
do sistema comercial  do mundo ocidental  e oriental ,  determinadas

qual idades dos tecidos foram estabelecidas por regras e legislações
que ainda hoje têm seu impacto.

No mundo contemporâneo os têxteis são cada vez mais inovadores
e diferenciados e definem o esti lo de uma marca,  cr iador ou

estação. Sua aparência e toque são fundamentais e decisores no
sucesso de um produto de moda e,  por isso,  as grandes empresas
procuram diferenciar-se e atender as demandas atuais,  como por

exemplo,  a questão da sustentabi l idade.

CURSO CULTURA
DOS TÊXTEIS

TRADIÇÃO, LUXO E INOVAÇÃO



NÃO  EXISTE  PROGRAMA  SIMILAR  SENDO

OFERTADO  POR  INSTITUIÇÕES

EUROPEIAS ,  DE  MANEIRA  QUE  ESSA

EXPERIÊNCIA  É  ÚNICA  E  EXCLUSIVA .    

ENTENDER  OS  TÊXTEIS  COMO  ELEMENTO  DE

IDENTIDADE  É  UMA  COMPETÊNCIA

PROFISSIONAL  FUNDAMENTAL  

NA  MODA  E  DESIGN .

VISITAS  EXCLUSIVAS  EM  TRÊS  CIDADES

ITALIANAS  COM  ACOMPANHAMENTO  EM

PORTUGUÊS  COM  DUAS  EXPERTS  NA  ÁREA .

POR QUÊ? PÁGINA 05
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POR QUE PARTICIPAR DO FASHION EXPRESS?



Destinado a estudantes e
profissionais da área da

moda e design ou,  então,
apenas amantes de moda,

da Itál ia e dos têxteis.

O  CURSO  CULTURA  DOS  TÊXTEIS  É  PARA  QUEM  DESEJA

APRENDER  SOBRE  A  HISTÓRIA  E  UNIVERSO  DOS  TECIDOS .

PARA QUEM? PÁGINA 06

PARA QUEM?

ATENÇÃO: 
VAGAS LIMITADAS,

TURMA COM 8
ALUNOS



LUZ 
NEIRA 
 

BRUNA
RIGATO

EXPERTS

Luz e Bruna são as
ideal izadoras da Fashion for
Future.  Baseadas em Milão,  elas
organizam missões,  pesquisas,
tours e cursos na cidade com
foco em moda e design.

Fundadora
Conteúdo acadêmico e
conceitual
Com uma experiência acumulada 
de duas décadas como designer
no Brasi l ,  Luz envolveu-se com o
mundo acadêmico e da pesquisa.
Em São Paulo,  lecionou nos
cursos de moda das principais
universidades,  part ic ipou de
inúmeros congressos e eventos
no Brasi l  e no exterior e publicou
diversos art igos em periódicos
internacionais.  A tese de
doutoramento que desenvolveu
na USP sobre a estamparia no
Brasi l ,  foi  considerada em 2013 a
melhor pesquisa em design pelo
Museu da Casa Brasi leira.

Marketing
Conteúdo visual e l ifestyle
Após trabalhar 5 anos como
designer têxti l  no mercado de
moda brasi leiro,  Bruna cursou
um Master em Brand and
Product Management no Milano
Fashion Institute,  escrevendo
uma tese sobre sustentabi l idade
em marcas de luxo. Estabelecida
em Milão há 4 anos,  trabalhou
para a Gucci  e a Moncler nas
áreas têxti l  e de merchandising,  
aprimorando sua especial idade
profissional:  combinar áreas
criat ivas com marketing e
estratégia de produto.
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INVESTIMENTO PÁGINA 08

CURSO CULTURA DOS TÊXTEIS
12 A 15 DE MAIO DE 2020

Valores válidos até 31/01/2020

R$ 1.000,00 DE SINAL PARA A
RESERVA DA VAGA (À VISTA) 
+   12 PARCELAS DE R$ 790,00

O PARCELAMENTO É FEITO SOMENTE EM PAGAMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO
(PAGSEGURO). 

Cafés da manhã no esti lo i tal iano (croissant + cappuccino ou café)
nos dias de aula;
Bi lhetes diários de transporte público urbano i l imitado em Milão
nos dias de aula;  
 Todas as entradas nos lugares que cobram ingresso,  tanto em Milão
quanto nas demais cidades que façam parte do curso;
Passagens de trem ida e volta desde Milão para as cidades que
façam parte do curso;
Acompanhamento contínuo em português;
Material  do curso;
Almoço executivo nos dias do curso;
Cert if icado de part ic ipação.

O VALOR INCLUI:

Passagens aéreas ou outras passagens na Itál ia ou no Brasi l .
Hospedagem.
Al imentação não mencionada.
Despesas pessoais ou nenhum serviço não mencionado. 

NÃO INCLUI:

Os organizadores reservam-se o direito de cancelar o curso por baixa adesão 
e o curso será confirmado com 30 dias de antecedência.

Confirmar a oferta antes da aquisição de passagens.



DÚVIDAS?

hello@fashion-for-future.com

INSCREVA-SE
AQUI

https://www.fashion-for-future.com/events/cultura-dos-texteis-052020-2

