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A MINI É O MÁXIMO: MINISSAIA RETORNA EM
PRODUÇÕES COM TOPS OVERSIZED

Top box: A russa Miroslava Duma é um bom exemplo de como combinar o top com as mínis.

Depois da hegemonia das mídis e dos modelos longos, a minissaia está de volta. É isso que
conta a editora de moda Barbara Leão de Moura nas páginas da Vogue Brasil de janeiro. O
comprimento míni retorna como um dos hits da estação, com uma nova combinação: usado
com tops andróginos, direto do guarda-roupa deles, ou com jaquetas e tops de efeito, mais
conceituais, em um equilíbrio perfeito entre o sexy e o fashion.

"A nova minissaia é parte de um movimento maior, o da volta dos separates dentro de um
espírito minimalista que brinca com os gêneros e é resposta à overdose decorativista que
vivemos em 2012", detalha Barbara sobre a tendência que já ganha adeptas nos cliques de
streetstyle; as produções desfiladas por Taylor Tomasi Hill, Miroslava Duma, Hanneli
Mustaparta e Cristine Centenerra são alguns bons exemplos de como atualizar uma das peças
preferidas entre as brasileiras, confira nas imagens.
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Shapes inusitados: Christine Centenera e Hanneli Mustaparta mostram duas formas de
combinar o comprimento de uma forma mais conceitual. A primeira com agasalho e a segunda
com cropped top, ambos em tamanho máxi.

Conceitual: Taylor Tomasi Hill também vai por um caminho mais over ao combinar com tops
em tamanhos giga e assimétricos.

Jaquetas e casacos mais esportivos como paarkas são outra opção, como mostram essas
fashionistas.
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Camisa: para
alfaiataria
é uma
um opção.
visual mais andrógino, mas nem por isso menos feminino a peça de

oversized.
Blazer:
outra forma de balancear a minissaia é usando-a com peças de alfaiataria em tamanho
Fonte: http://vogue.globo.com/moda/moda-tendencias
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