curso

A Construção de
Identidade Através da Cor
05 de Julho de 2019
Fortaleza

A Construção de Identidade Através da Cor
Objetivo

Objetivo: possibilitar a compreensão e
análise da importância do estudo das
cores na moda enquanto expressão e
identidade.

Conteudo:
1.apresentação e análise dos
elementos de design e dos códigos
identitários de criadores de moda.
2.A cor como fator fundamental e
transformador na construção da
identidade dos criadores e suas
marcas.
3.Cor e identidade na Imagem Pessoal

INFOS
Carga horária
08 horas

05/07/2019

das 10 às 18:00hs

Investimento
R$ 590,00

Docente: Beth Venzon e Luciana Ulruich

Local: Fortaleza
Forma de pagamento: Pagamento cartão de credito 04x sem juros.
Pagamento boleto bancario valor total com 10% de desconto
*O valor do sinal não será reembolsado em caso de desistência.

BETH VENZON:
Especialista e estudiosa em moda, cultura e
identidade . Há mais de 25 anos atua como
professora da Universidade de Caxias do
Sul(UCS) , na área de história e cultura de moda.
Aproximando conceitos de moda , arte ,
educação e design, organiza a cadeia de
informações e conexões que permitam entender a
moda em todo seu significado. A partir dessas
conexões , elabora o DNA das empresas e os
conceitos dos produtos .
Curadora da plataforma @moda365oficial

LUCIANA ULRICH:
Luciana Ulrich é especialista em cores e está à frente da Studio Immagine,
empresa especializada em consultoria de imagem pessoal e corporativa com
foco em coloração pessoal.
Ministra cursos com este foco por todo Brasil, coordena programa de mentoria e
gestão de carreira para novos profissionais da área, é professora convidada do
curso de Gestão de Imagem na Universidade de Caxias do Sul, professora do
curso de coloração pessoal do curso de Gestao de imagem do Centro Europeu
de Curitiba, docente do curso de Influenciadores da Beuty 4 Share e docente do
curso de Laboratório de Imagem e Estilo pela Escola Panamericana.
Tem ministrado cursos de coloração na Fashion School na cidade do Porto, em
Portugal. Foi também idealizadora e professora de programas de consultoria de
imagem pessoal e profissional em Luanda, Angola.
Faz parte do 4Talks, que promove cursos de aperfeiçoamento e formação em
consultoria de imagem. Ainda possui uma parceira com Dione Occhipinti que
juntas ministram o Curso de Fashion Styuling. Formou-se 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 e University of Richmond e é
a VP de Eventos da AICI Chapter Brasil

Acompanhe as novidades e próximos
cursos:
www.studioimmagine.com.br

Compre nosso material exclusivo,
com toda comodidade:
www.lojastudioimmagine.com.br
Para mais informações:
contato@studioimmagine.com.br

