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Inovação e brasilidade fazem do + ESTAMPA um dos destaques do
Inspiramais
Projeto apresenta estamparias exclusivas e incentiva o setor de confecção no
desenvolvimento de novas possibilidades
Um universo de imagens e referências do Brasil impresso em tecidos variados e diversas
aplicações. Da busca por elementos da cultura brasileira e o diálogo com a moda mundial
surge o + ESTAMPA, um projeto que decodifica nossa identidade em estampas únicas e
novidades em aplicações, técnicas e matérias primas, assim como conceito, cartela de cores e
novas propostas.
O resultado será visto durante o INSPIRAMAIS - Salão de Design e Inovação de Componentes
(03 e 04/07, São Paulo) que leva para as principais inspirações do Inverno 2018 e preview
Verão 2019 para a cadeia produtiva da moda brasileira.
Inovação
A inovação é o eixo central do projeto, que destaca o resultado de estamparia exclusiva
desenvolvida por estúdios participantes, no qual incentiva o desenvolvimento de novas
possibilidades de estampas para o setor de confecção.
Um projeto que, ao mesmo tempo exalta elementos cruciais da nossa cultura nas imagens
criadas, reforça o papel de destaque do Brasil no mercado de estampas mundial e busca
reduzir a cultura da cópia e do consumo de estampas importadas nos setores do vestuário.
Coordenado pelo Designer e consultor do Núcleo de Design da Assintecal, Lucius Vilar, a frente
do estúdio LUV, o + Estampa decodifica a identidade brasileira em estampas únicas e
novidades em aplicações, técnicas e matérias primas, assim como conceito, cartela de cores e
novas propostas.
Para esta missão Lucius reuniu 12 estúdios de criação de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa
Catarina. Para Vilar, absorver nossos elementos em imagens precisas dentro do contexto da
moda mundial é fundamental para o sucesso das criações. “Para uma estamparia inovadora é
necessário absorver esta complexidade cultural que o Brasil possui, onde estão imersos
padrões de comportamento, crenças e costumes que podem contribuir em novas criações”.

O +Estampa também consegue dar oportunidade para novos designers crescerem dentro do
mercado, com base na capacitação dentro do universo da estamparia, levando eles para além
da criação e gerando uma vivência real da moda e realizando parcerias fora do Inspiramais.
Os participantes desta edição são: Estudio Capim, Estudio Icertain, Dash Studio, Oficina
Lamparina, Estudio Graphique, Textrend, Studio Aurum Brasil, Studio Soul, Brand Têxtil, Niu
Studio, Servam Stampa Studio, Digitale Têxtil
Sobre o Inspiramais
O Inspiramais – Salão de Design e Inovação de Componentes chega a mais uma edição,
levando as principais inspirações da próxima temporada para a cadeia produtiva da moda
brasileira. Considerado um dos principais salões do gênero da América Latina, promove o
contato entre a indústria e as inspirações e as matérias primas para o Inverno 2018, além de
apresentar também novidades em componentes, tecidos, sintéticos, couros, saltos, enfeites,
aviamentos e outros itens que estarão disponíveis na estação.
Realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e
Artefatos (Assintecal); By Brasil Components and Chemical, Centro das Indústrias de Curtumes
do Brasil (CICB) e Brazilian Leather. Conta com a promoção da Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) e parceria com a Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae).
Também tem o apoio da Abest, Abiacav, Abicalçados, Global Fair, In-Mod, BenefícioSP, IBB,
IBGM e Texbrasil, Prefeitura de São Paulo e patrocínio da Altero, Bertex, Brisa Intexco,
Britânnia Têxtil, Caimi & Liaison, Cipatex, Cofrag, Colorgraf, Componarte, Diamond, Sappi
Dinaco, Tecnoblu, Vicunha Têxtil, Wolfsore e York.
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