Curso de Fashion Styling
(módulo 1)
com Dione Occhipinti e Luciana Ulrich
23, 24 e 25/fev/2018 - São Paulo - SP
www.studioimmagine.com.br

Sobre
O curso de Fashion Styling é indicado para quem quer iniciar ou complementar
uma carreira na área de produção de moda, styling de moda e personal styling. O
aluno aprenderá sobre o papel e trabalho de um stylist de moda, como criar looks
originais, interpretar tendências e as características de uma marca, trazendo isso às
passarelas, editoriais, campanhas publicitárias e ao personal styling.

Grade curricular do curso:
1. ÁREAS DE ATUAÇÃO:
. Modalidades de styling
. Competências de um stylist nas diferentes áreas: revistas impressas, online,
campanhas, desfiles, personal styling.
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2. BRIEFING E PESQUISA
. Entendendo e identificando as necessidades do cliente ou marca
. Pesquisas e montagem dos Moodboards (painéis de referência)
. Montando a equipe
. Overview do planejamento, orçamento e cronograma do trabalho

3. PRODUÇÃO E EXECUÇÃO
. O passo a passo de uma produção de moda
. Organizando o material produzido (looks, acessórios, identificação por personagem ou
modelo, camarins, documentos)
. Montagem dos looks e o fitting
. Styling para revista
. Styling para campanha publicitária e lookbook
. Styling para desfiles de moda
. Personal styling (Tipo de corpo e morfologia, silhuetas e proporções, cores e suas
mensagens, harmonia das cores e suas combinações, harmonia de cor e pele,
tendências de cores para as próximas estações).
. Cores nas produções e cenas de trabalho
. Acompanhando um shooting
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4. PÓS PRODUÇÃO
. Desmontando a cena de trabalho e devolução da produção
. Créditos e Pagamentos
. Montando o Portfólio Profissional

5. DECODIFICANDO A SIMBOLOGIA DO UNIVERSO DA MODA
. Ícones da moda e estilistas da moda através dos tempos
. Os estilos existentes na atualidade e sua relação com as marcas
. Stylists importantes da moda atual
. Fotógrafos importantes da história da moda e da moda atual
. Revistas impressas e eletrônicas importantes da atualidade
. Como interpretar as tendências nas revistas
. Diferenciação e análise das tendências que influenciam as coleções das marcas na
passarela e do seu DNA.

6. CONCLUSÃO
. Estudo de cases
. Como se lançar no mercado profissional - dicas de expert

Informações gerais
Carga Horária: 21 horas
Data do curso: 23, 24 e 25 de Fevereiro de 2018
Horário: 10 às 17 horas
Investimento: R$3.350
Docente: Dione Occhipinti e Luciana Ulrich
Forma de pagamento: *Sinal de 30% e o restante em até 3 parcelas.
*O valor do sinal não será reembolsado em caso de desistência.
Quem fizer inscrição até 20/12/2017, terá desconto de 5% no curso.
Dados de conta bancária:
Banco Itaú | Agencia 3756 | Conta 00867-2
Dione Piratelo Occhipinti | cpf 275.287.498-77
Local:
Flat Transamérica – Alameda Lorena, 473. São Paulo - SP
Conheça a loja da Studio Immagine:
www.lojastudioimmagine.com.br
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Dione Occhipinti
Consultora de imagem pela Uptodate Fashion Academy
de Milão, fez mestrado em Fashion Promotion no Instituto
Marangoni de Paris, diversos cursos na área da moda como
Visagismo na Make up Forever Academy de Paris, Draping,
Haut Couture e Prêt-à-porter na Parsons School, Fashion
Styling pela London College of Style, e pela Editora Condé
Nast em Londres.
É professora no curso de Fashion Image no Instituto
Marangoni de Paris, uma das escolas de moda mais renomadas
do mundo.
Dione é sócia de um e-commerce de luxo no Brasil (Vintage
Chic Market), criadora do curso Paris Style Week para
brasileiras em Paris e atua como stylist e personal stylist no
Brasil e em Paris.
Autora de dois Guias de compras Moda em parceria com o site
Conexão Paris, colabora com a revista L’Officiel há mais de 2 anos.
É brasileira, nascida em São Paulo, vivendo entre essa capital e
Paris há mais de 7 anos.
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Luciana Ulrich
À frente da Studio Immagine, empresa especializada em
consultoria de imagem pessoal e corporativa com foco em
coloração pessoal (formação de profissionais e material de apoio).
Ministra cursos com foco em coloração pessoal, por todo Brasil,
coordena programa de mentoria e gestão de carreira para novos
profissionais da área.
Atual presidente da AICI Brasil, associação sem fins lucrativos
que se dedica a elevar o nível de profissionalismo e aumentar o
reconhecimento dos consultores de imagem ao redor do mundo,
chapter da maior e mais importante associação profissional de
consultores de imagem pessoal e corporativa.
Também é professora convidada do curso de pós-graduação de
Visagismo da Universidade Anhembi Morumbi e docente do curso
de Laboratório de Imagem e Estilo pela Escola Panamericana.
Fez o curso de Consultoria de Imagem no SENAC e Consultoria
de Imagem Corporativa sob a tutela de Ilana Berenholc e Patrícia
Dalpra. Especializou-se em Análise de Cores com Ilana Berenholc
e formou-se também pelo Image Resource Center of New York
–Dominique Isbeque em Style and Wardrobe e pela Style Works
–Carol Davidson em coloração pessoal e compras. MBA com
foco em empreendedorismo pela Brazilian Business School and
University of Richmond. studioimmagine.
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Aguardamos você!
Mais informações:
contato@studioimmagine.com.br

www.studioimmagine.com.br

www.lojastudioimmagine.com.br

