
O desafio de criar roupas únicas e pontu-

ais sempre esteve presente na rotina criativa 

de Elisa Chanan. E a tarefa de surpreender seu 

público não é fácil, mas nada que se torne uma 

barreira para a estilista movida por essa adrena-

lina. “Acho que as pessoas buscam peças que 

fujam da ânsia pelo consumo momentâneo ou 

pela tendência atual. Elas querem mais”, confi-

dencia Elisa, que, em sua coleção de verão mais 

recente, apostou em vestidos glamourosos 

para a noite. “O tema pede tecidos metaliza-

dos com muitos recortes. A coleção ficou mais 

estruturada e com conceitos arquitetônicos. Já 

a opção por usar zíperes aparentes trouxe uma 

leitura futurista para as peças”, explica.

Muitas vezes, com um verdadeiro quebra-

cabeça em mãos, a estilista aposta em expe-

rimentações complexas na modelagem soma-

das à escolha por diversos tipos de aviamento. 

“Para que a execução das minhas inspirações 

aconteça, a equipe precisa estar na mesma sin-

tonia. Hoje, temos a oportunidade de trabalhar 

com grandes modelistas. O que há algum tem-

po eu ouviria que era impossível de se realizar, 

atualmente conseguimos fazer. Essa relação é 

muito importante para o ciclo da coleção e, 

para mim, a possibilidade de dar vida ao que 

sinto vontade é a minha principal conquista.”

contemporânea
Texturas e recortes geométr icos são a l iados do universo 
rock-esport ivo.  Essas são as inspirações ut i l izadas pela 
est i l i s ta gaúcha El isa Chanan para cr iar  suas peças

“Acho que as 
pessoas buscam 
peças que 
fujam da ânsia 
pelo consumo 
momentâneo ou 
pela tendência 
atual. Elas 
querem mais.”

Moda
Top

RAiO x
Tecido: seda metalizada.

Modelo: godê com cintura marcada. 

Para dar mais volume, use uma saia de 

tule sob o vestido.

Aviamentos: um zíper contorna a parte 

do busto, que é em formato de coração.
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