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TÓPICOS RELACIONADOS

  Visualizações 538

Alunos do 3º ano da licenciatura em Design de Moda e Têxtil da Escola Superior de Artes
Aplicadas do IPCB, preparam propostas de capa para a revista Vogue.

Cerca de 30 alunos da ESART-IPCB realizaram uma sessão fotográ�ca para preparação de 10
propostas de capa para a revista Vogue. O trabalho foi realizado no âmbito da unidade
curricular de Produção de Moda da responsabilidade da docente Alexandra Cruchinho.

Vlada e Ana Jorge da Best Models Agency foram as manequins pro�ssionais presentes na
sessão. As fotogra�as foram asseguradas pela docente e supervisionadas pelos alunos
enquanto produtores ou stylists.

Deste desa�o será escolhida a melhor proposta que será divulgada pela revista e dará lugar a
um estágio para o grupo de alunos vencedores.

 

 

[Foto: Divulgação]
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