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Itália
moda

A moda italiana é conhecida mundialmente pela tradição e pela qualidade incontestável de suas roupas, 
acessórios e joias. Pois materiais ricos e produção minuciosa são o ponto de partida de quatro grifes que 
merecem sua atenção: Vogue orgulhosamente apresenta as bolsas handmade de Veronica Bettini, as bijoux-
couture de Valeria Albera, as meias premium da Bresciani e a alfaiataria ultratradicional da Corneliani

   If you 
speak fashion, 
    you speak
 italian 

promovogue
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alf
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tar
ia  Um olho 

no passado, 
dois no futuro

A história da Corneliani começou nos anos 
30, quando Alfredo Corneliani montou uma 
fábrica para produzir casacos e capas. O business
foi sucesso na Itália até o início da Segunda 
Guerra. Dessa época, no entanto, restam apenas 
a tradição e o sobrenome que batiza a empresa: 
reinaugurada pelos filhos do empresário duas 
décadas mais tarde, a grife alcançou importante 
posto em sua categoria por conta de um primoroso 
trabalho na alfaiataria masculina. O mérito é 
consequência da combinação perfeita de passado 
(com costuras à mão) e futuro (representado pela 
qualidade dos tecidos e tecnologia de ponta de 
sua fábrica) – e o resultado são ternos de corte 
perfeito que garantem elegância sem prazo de 
validade. Há um ano, toda a tradição foi passada 
a limpo no 50o. aniversário da marca: o livro 
Corneliani resume a evolução da moda italiana 
nas últimas cinco décadas. Verdadeira aula 
fashion com lindas imagens. 
131-132 New Bond Street - W1S 2TB,     
www.corneliani.com; info@corneliani.it Re
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Nem tudo
    que reluz
 é ouro

Imagine um mix da tradição das imponentes 
joias italianas com o colorido da moda bijoux-
couture, em alta há algumas temporadas: é 
assim o trabalho de Valeria Albera, talento 
recém-descoberto na área. Com base de 
ouro, brilhantes e pedras de cores vibrantes, 
a designer aposta em peças que conferem 
brilho extra a qualquer modelito básico. 
Embora as criações ricas e nada modestas 
sejam destaque da marca, há também uma 
coleção de peças que seguem a linha chique 
e discreta, na medida para as minimalistas. 
O que há de comum entre os dois extremos? 
A atenção precisa aos pequenos detalhes e a 
preocupação com as tendências da estação. 
Invista! A dupla jeans + camiseta podrinha 
nunca mais será a mesma...
www.valeriaalbera.it; info@valeriaalbera.it

Foi desenvolvendo suas próprias bolsas para uso 
pessoal que Veronica Bettini resolveu lançar 
uma marca de acessórios de couro. Na pauta 
das criações da designer, formas vintage, couros 
exóticos e matérias-primas variadas – como 
franjas em metal dourado e moedas de prata 
que se transformam em enfeites de modelos 
100% handmade. Tudo para seguir à risca a 
ideia que Veronica tem dos acessórios: “Eles 
são os verdadeiros protagonistas de um closet”, 
revela. As tiragens são sempre limitadíssimas 
– a produção fica a cargo de cuidadosos artesãos 
italianos – e a preocupação com acabamentos se 
mostra também no interior das bolsas: é marca 
registrada da grife o forro em cores alegres como 
vermelho, fúcsia, pistache e amarelo vibrante. 
Na coleção atual, destaque para as maxiclutches, 
queridinhas da vez entre as it-girls!
www.veronicabettini.com; info@veronicabettini.com

Estilo sempre 
à mão

promovogue
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Tradição 
        premium

Se o toque de classe de um look está 
nos detalhes, a Bresciani é must have
dos closets mais exigentes e elegantes. A 
empresa, fundada por Mario Bresciani no 
comecinho dos anos 70 na Itália, produz 
as mais sofisticadas meias para homens 
e mulheres do país. O ponto de partida? 
Uma seleção de materiais nobres como 
seda, cashmere e algodão egípcio. A eles 
soma-se um rígido controle de qualidade 
e uma enorme variedade de cores 
– as peças produzidas em cashmere, por 
exemplo, são oferecidas em 48 tons, dos 
mais neutros aos mais fortes. Com toda 
sua produção concentrada em Spirano, 
a marca hoje é vendida em importantes 
endereços espalhados por todo o planeta 
(é sucesso nas prateleiras da Bergdorf 
Goodman, por exemplo). Em São Paulo, 
está à venda na loja Petulan, no shopping 
Iguatemi (tel. (11) 3812-9573).   
www.bresciani.it; info@bresciani.it

Impossível pensar em moda italiana sem 
lembrar da tradição incontestável; das 
grifes que surgiram ainda na primeira 
metade do século passado e seguem em 
destaque; da importância absoluta dos 
materiais nobres; e da atenção ao design 
e aos detalhes. Todos esses fatores são 
comuns a marcas que acumulam décadas 
de experiência – como a Corneliani e 
Bresciani – e a novos nomes que despontam 
na cena fashion, caso das designers Valeria 
Albera e Veronica Bettini. Não importa 
a data de nascimento de suas marcas: os 
profissionais italianos mostram saber unir 
passado, presente e futuro como poucos. 
E é justamente por conta desse mix bem 
dosado de novidade e tradição que vale 
tanto a pena voltar sempre as antenas para 
os nomes da moda made in Italy. 

 Fatto 
in Italia
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