




Prima Digital 
e Cantão no Fashion Rio
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A empresa que já é referência dentro do segmento de estamparia 
digital no país - a Prima Digital - que pertence ao Grupo Promex, está 
apoiando a grife carioca Cantão, que apresentará sua coleção de inverno 
2011 no Fashion Rio, dia 14 de janeiro no Píer Mauá.

Inspirada no tema Movimento, a grife levará às passarelas a relação 
entre a arte e o espaço urbano. As estampas trarão componentes 
geométricos e virão ainda em tecidos paetizados.

A Prima Digital, pertencente ao Grupo Promex, pioneira no ramo de estamparia digital e com maquinário 

de última geração, já alcançou o reconhecimento do mercado de confecções no país, na prestação de serviços 

de estamparia digital. Hoje, com sede própria, dobrou sua capacidade de produção e inaugurou os serviços de 

tinturaria de tecidos. Com grandes investimentos em 2010, a Prima Digital representa hoje a empresa com os 

melhores recursos tecnológicos do setor.Possui uma equipe interna de profissionais designers para a manipulação 

cTãs estampas com toda segurança e exclusividade, garantindo o desenvolvimento em curto espaço de tempo, uma 

vez que adquiriu o que há de mais moderno em hardware e software para desenhos gráficos no mundo. Além 

disso, o desenvolvimento oferece um show room com vasto acervo de estampas de criação própria, e de artistas 

nacionais e internacionais para disponibilizar aos seus clientes.

www.prim adigital.com .br

A TexPrima, na vanguarda das direções fashion, mostrando 
que moda e arte estão sempre em sintonia, está apresentando, 
em sua sede em São Paulo, a exposição Outras Perspectivas. Com 
curadoria de Teresa Berlinck, cinco artistas plásticos -  Rosângela 
Dorazio; Laura Gorski; Fernando Limberger; Esteia Sokol e Julia 
Kater traduziram de forma diferente as tendências que permeiam 
esse universo. A exposição, inédita, apresentada num imenso 
espaço aberto projetado pelo arquiteto Nahum H. Levin, ficará 
aberta até o dia 27 de fevereiro de 2011, com entrada gratuita.

INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA: 
LCM Assessoria de Imprensa 

lilica@ lilicamattos.com.br 
www.lilicamattos.com.br

http://www.primadigital.com.br
mailto:lilica@lilicamattos.com.br
http://www.lilicamattos.com.br
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A coleção do Cantão celebra arte e espaço urbano.

O inverno 2011 do Cantão celebra a natureza criativa do homem com uma série 
de projetos de criação colaborativa, a começar pela coleção Movimento inverno 
2011, inspirada na relação entre arte e espaço urbano. A mulher cosmopolita da 
marca compõe seu visual prático com cores, sensualidade e trabalhos delicados 
e criativos como os patchworks, tricôs e bordados.

Num universo cheio de referências gráficas e orgânicas, o streetwear e o peso de 
tecidos de inverno como a lã e o veludo ganham o colorido leve e divertido das 
estampas liberty e dos trabalhos geométricos como o desenvolvido pela artista 
plástica norte americana Maya Hayuk. Renata Simon, Coordenadora de Estilô da 
marca, e sua equipe identificaram no trabalho de Maya a mesma visão alegre e 
positiva da sensualidade feminina que a marca imprime em suas criações. Baseada 
em suas instalações urbanas, a artista criou também interferências no ambiente 
das Cavalariças do Parque Lage para compor o cenário do desfile.

•

Nessa atmosfera boho com atitude de rua, formas oversized e soltas do corpo 
garantem a liberdade para se movimentar. As silhuetas com cintura deslocada, 
as calças pijama sempre curtas e as luvas que substituem mangas reforçam a 
praticidade das peças e de calçados como as versáteis galochas de couro enverni- 
zado ou estampado e os românticos e confortáveis sapatos boneca que ganham 
ares rockabilly. Tecidos naturais e cores neutras como o grafite contrastam com 
a energia do cereja, pink e menta, assim como com a modernidade dos materiais. 
Paetês estampados trazem um brilho colorido aos vestidos longos ou curtos.

Brilho também nos tricôs esfiapados de lurex que sugerem uma obra em aberto, 
pronta para ser completada pela mulher. A idéia de arte em progresso aparece 
em diversas peças com abotoamentos que podem ser destacados e usados de 
formas diferentes, como por exemplo, o vestido de xadrez com liberty que pode 
dispensar a saia e ser usado como casaco. A reflexão sobre arte colaborativa, 
onde o novo se relaciona com o permanente, trouxe ainda uma nova perspectiva 
para antigas lembranças como a logo do raio, símbolo da marca nos anos 80 e 90.

CORES Cereja, pink, grafite, menta, azul piscina, tangerina, açafrão e preto.

TECIDOS e MATERIAIS Lã, moletom, malha stonada, veludo, sarja, algodão 
creponado, lurex, paetês estampados e nos acessórios couro estampado e couro 
envernizado, feltro usado nas bijoux e chapéus e óculos de resina.

FICHA TÉCNICA

CEO Tommy Simon
Direção da Marca Renata Mancini

Desfile
Direção geral Zee Nunes
Cenografia Maya Hayuk
Styling Pedro Sales
Beauty Daniel Hernandez
Trilha Sonora Max Blum
Coordenadora de Estilo Renata Simon
Estilistas de Desfile Ludmila Bruscky e Georgia
Buckley
Equipe de Estilo Alessandra Brito, Danielle 
Andrade, Fernanda Villela e Guilherme Gaspar 
Marketing Rick Yates 
Fotógrafo de Passarela Márcio Madeira

Imprensa SP Press Pass Comunicação e Marketing
joanna@presspass.com.br
+55(11) 3064-2144 Ramal 214

Imprensa RJ TNT Assessoria de Estilo
luana@tntassessoria.com.br
+55 (21) 2522-2440

mailto:joanna@presspass.com.br
mailto:luana@tntassessoria.com.br
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Mulher de seu tempo, a norte americana Maya Hayuk é muralista, pintora, fotó
grafa, designer de estampa e musicista. Dos murais de larga escala a pequenos 
trabalhos em papel, sua obsessão pela simetria e cores deslumbrantes são recor
rentes em suas criações que abordam os temas da sexualidade e espiritualidade. 
Em paralelo ao seu trabalho solo, desenvolvido em seu estúdio no Brooklyn, NY, 
Hayuk frequentemente colabora com outros artistas. É integrante do grupo de 
arte urbana Barnstormer, já fez capas de discos, pôsteres, fotos, vídeos e cenários 
para músicos como Rye Rye/ M.I.A, The Akron Family, TV on the Radio, Devendra 
Banhardt, Prefuse 73, Awesome Color, Oakley Hall, Home, Animal Collective and 
The Beastie Boys, entre outros. Seu interesse em arte colaborativa a levou a lu
gares como Barcelona, Bélgica, Beijing e São Paulo, onde expôs uma instalação 
no Museu da Luz e do Som, em projeto da revista Rojo. A visita ao Brasil chamou 
a atenção da equipe de Estilo do Cantão que encontrou no trabalho da artista 
uma similaridade com o estilo de espírito jovem, contemporâneo, alegre e femi
nino da marca.

Da feliz coincidência de tempo, nasceu a parceria de Maya Hayuk com o Cantão. 
A artista criou artes para o desfile da marca, idealizou e produziu o cenário do 
desfile no Fashion Rio e acolheu a equipe da marca, a modelo Caroline Trentini, 
o fotógrafo Vavá Ribeiro e o stylist Pedro Sales em seu estúdio para a produção 
da campanha de inverno 2011.

http://www.mayahayuk.com/
http://www.alicebxl.com/
http://www.cindersgallery.com/
http://www.nieves.ch/catalogue/maya2.html
http://www.picturesonwalls.com/

ESCOLA DE ARTES VISUAIS (EAV)
Parte importante da série de projetos de criação colaborativa programados pelo 
Cantão para seu inverno 2011, a parceria com a Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura, visa divulgar e fomentar as 
artes visuais do Rio de Janeiro e seus talentos dentro e fora do estado, além de 
arrecadar fundos para a escola. Arte e moda estarão reunidas em t-shirts que 
contarão com desenhos de 18 artistas da EAV, entre eles, Daniel Senise, Malu 
Fatorelli, Cristina Salgado e Chico Cunha (ver lista completa abaixo).

As t-shirts serão vendidas nas lojas Cantão das cidades São Paulo e Rio de Janeiro. 
Além da produção de t-shirts, a parceria entre a EAV/Cantão inclui a formação de 
funcionários da área de Criação das marcas e a possibilidade da entrada de jovens 
talentos da EAV na equipe criativa do Cantão.

Artistas que cederam obras para a coleção: Beth Jobim, Bia Amaral, Cadu, Carli 
Portela, Chico Cunha, Cristina Salgado, Daniel Senise, Flavio Colker, Franz Manata, 
Giodana Holanda, João Carlos Goldberg, João Magalhães, João Mode, Luiz 
Ernesto, Malu Fatorelli, Orlando Mollica, Suzana Queiroga e Tina Velho.

A parceria institucional tem início no desfile da marca no Fashion Rio, que será 
realizado em frente às Cavalariças do Parque Lage, no dia 14 de Janeiro, às 11 h.
Já as vendas começam em março com o lançamento da coleção "Movimento".

TNT Assessoria de Estilo
luana@tntassessoria.com.br 
Rio de Janeiro 
+55 (21) 2522-2440

Assessoria de Comunicação Social 
Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro
www.cultura.rj.gov.br / www.sec.rj.gov.br 
+55 (21) 2333 14 09 / +55 (21) 2333 13 96

http://www.mayahayuk.com/
http://www.alicebxl.com/
http://www.cindersgallery.com/
http://www.nieves.ch/catalogue/maya2.html
http://www.picturesonwalls.com/
mailto:luana@tntassessoria.com.br
http://www.cultura.rj.gov.br
http://www.sec.rj.gov.br
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O Projeto Queremos é um movimento de amigos cariocas que resolveram colocar 
as mãos na massa e driblar um problema que afetava suas vidas culturais: a falta 
de investimentos em show internacionais na cidade, O movimento carioca de 
crowdfunding, ações movidas pelo público, que se organiza para viabilizar algo 
de maneira independente, sem depender de apoios ou patrocínios, começou em 
setembro com o show da banda Miike Snow. 60 fãs da banda garantiram em um 
dia o mínimo necessário para realização do evento que acabou recebendo 850 
pessoas, o que garantiu o reembolso integral dos investidores iniciais. Em novem
bro foi a vez da banda Belle and Sebastian e para 2011 o grupo, com o apoio do 
Cantão e outras empresas, já garantiu a realização de 4 shows entre janeiro e 
fevereiro: Two Door Cinema Club, Vampire Weekend, Mayer Hawthorne e LCD 
Soundsystem.

Desde sua criação no turbilhão cultural de 1968, o Cantão apóia e incentiva movi
mentos artísticos e culturais. Assim, a marca já garantiu 20 cotas de 280 e ajudará 
a divulgar o movimento.

http://www.queremos.com.br/
http://twitter.com/queremos/
http://www.facebook.eom/#i/queremos.com.br

www.cantao.com.br

http://www.queremos.com.br/
http://twitter.com/queremos/
http://www.facebook.eom/%23i/queremos.com.br
http://www.cantao.com.br
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Look 1_Carol Trentini
Vestido maxi camisaria estampa Liberty bordado 
Meia tricô mescla roxo 
Bota couro estampa Liberty color 
Óculos Liberty

Look 2_Marcelia Freez
Macacão pintor respingos cáqui 
Sapatilha preta 
Chapéu vermelho 
Óculos Liberty 
Kit pulseiras lã

Look 3_Aline Weber
Macacão Liberty balonê 
Sapatilha couro preta sola cru 
Óculos Liberty

Look 4_Katie Fogarty
Macaquinho decote regulável Liberty
Óculo Liberty
Bota couro Liberty color
Kit colares lã
Meia tricô mescla e roxo

Look 5_Alla Kostromichova
Vestido amarração Line
Kit pulseiras lã
Óculos cáqui
Meia tricô roxo
Bota couro preta sola amarela

Look 6_Fabiana Mayer
Casaco lã bolsos removíveis 
Óculos cinza com amarelo 
Bota couro Liberty color 
Meia tricô mescla e roxo

Look 7_Daiane Conterato
Calça sarja Line 
Camiseta raio bordado (Flor)
Casaqueto lã camelo 
Chapéu cáqui
Sapatilha couro preta sola cru

Look 8_Ana Bela
Vestido curto balonê decote regulável 
Chapéu cáqui 
Bota Liberty Pb sola pink 
Meia tricô mescla e amarelo

Look 9_Vanessa Adamatti
Casaco destacável Line 
Kit 3 colares
Bota couro Liberty color
Óculos cáqui
Meia tricô mescla e roxo

Look 10_Kátia Selinger
Macacão xadrez caminhos 
Luva tricô listra cinza e preto 
Sapatilha couro preta sola cru 
Óculos cáqui

Look 11_Nathália Schueroff
Casaco roda destacável Liberty 
Kit pulseiras lã 
Bota couro preta sola cru 
Meia tricô mescla e amarelo 
Óculos cáqui

Look 12_Lovani Pinnow
Camisa sem manga xadrez caminhos 
Saia cós regulável lã Pied de Poule 
Bota couro preta sola verde 
Meia tricô mescla e amarelo 
Óculos Liberty

Look 13_Malu Bortolini
Macaquinho camisa estampa xadrez caminhos
Kit pulseiras lã
Colete sarja respingos cáqui
Bota couro Liberty color
Meia tricô mescla e turquesa

Look 14_Bruna Tenório
Vestido longo mix Liberty detalhe lã pinceladas 
Kit pulseiras lã 
Óculos pink 
Sapatilha couro preta

Look 15_Viviane Tiecker
Macaquinho sobreposição Liberty Pb 
Kit pulseiras lã 
Bolsa tricô mix listras 
Óculos cinza
Meia tricô turqueza e vermelho 
Bota couro Liberty color

Look 16_Angélica Erthal
Vestido curto balonê detalhe lã pinceladas
Óculos Liberty
Kit pulseiras lã
Bota couro preta sola verde
Meia tricô mescla e roxo

Look 17_Ana Mendes
Vestido longo balonê barra lã pinceladas 
Óculos cáqui
Sapatilha couro Liberty Pb

Look 18_Drielly Oliveira
Camiseta raio paetês geométricos 
Chapéu vermelho 
Saia tricô jaquard 
Sapatilha couro preta sola cru
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Look 19_Letícia Lamb
Vestido sarja respingos turquesa 
Óculos pink
Meia tricô mescla e amarelo 
Bota couro Liberty Color 
Kit colares lã

Look 20_lndiamara
Calça sarja respingos turquesa
Maxi cardigan listras
Regata paetês coloridos embutidos
Kit colares lã
Óculos cinza
Sapatilha couro Maya

Look 21_Andreza Oliveira
Vestido longo listras 
Óculos cinza
Sapatilha couro cinza sola pink 
Kit colares lã

Look 22_Simone Carvalho
Maxi colete moletom bordado geométrico 
Legging tricô bordado geométrico 
Luva tricô quadrados color 
Mochila sarja respingos 
Sapatilha couro preta sola cru 
Óculos pink

Look 23_Alicia Kuczman
Vestido shift Maya bordado 
Bota couro preta sola amarela 
Cardigan grid color 
Meia tricô turquesa e vermelho 
Kit colares lã

Look 24_Graziele Cardoso
Macacão amarração frente estampa Maya 
Kit colares lã 
Mochila tressé 
Óculos pink
Sapatilha couro cinza sola verde

Look 25Jsabela Melo
Macaquinho veludo xadrez tricô 
Kit pulseiras lã 
Bota couro preta sola crua 
Meia tricô mescla e amarelo 
Chapéu cinza

Look 26_Luana Teifke
Casaco Max gola Maya bordado geométrico
Óculos pink
Bota couro Maya
Meia tricô mescla e amarelo

Look 27_Aline Weber
Vestido longo xadrez tricô 
Kit colares lã
Sapatilha couro preto sola verde

Look 28_Débora Muller
Blusa curta paetês embutidos 
Regata tricô paetês embutidos 
Calça mescla lã metalizada 
Sapatilha Maya 
Bolsa tricô 
Óculos roxo

Look 29_Alla Kostromichova
Macaquinho tricô metalizado destroyed 
Óculos pink
Bota couro preta Sola Cru 
Meia tricô mescla

Look 30_Katie Fogarty
Vestido moletom bordado geométrico 
Bota couro preta sola amarela 
Meia tricô mescla e turquesa 
Luva tricô grid color 
Óculos roxo

Look 31_Daiane Conterato
Casaco over size tricô metalizado destroyed 
Legging tricô paetê embutido 
Sapatilha couro preto sola verde 
Óculos pink

Look 32_Carol Trentini
Vestido Maya top bordado geométrico 
Kit pulseiras lã 
Sapatilha preta

www.cantao.com.br

http://www.cantao.com.br


KALIMO E CANTÃO
Kalimo reafirma a parceria com o Cantio 

para o Inverno 2011 no Fashion Rio.

Após uma parceria de grande sucesso, a KALIMO 
apóia novam ente a coleção da marca carioca CANTÃO 

visando desenvolver produtos extremamente diferenciados 
para as criações da coleção Inverno 2011.

C o m  inspiração no M ovimento, relacionando a arte e o 
espaço urbano, o CANTÃO desenvolveu incríveis estampas 

exclusivas co m  a qualidade e tecnologia de estamparia 
digital da KALIMO As bases para as estampas foram os 

tecidos Hype Modal Cool® e Glam Satin®

Entre as apostas desta coleção estão os m odernos tecidos 
(lisos ou estampados exclusivos) escolhidos pela marca Jersey  

Marc®, Cotton Satin®, Skincotton®, Bolero®, Bossa Flex®, 
Sardenha®, Linux®, Sublime Strech®, Viscocrepe® e o 

Viscocrepe Super 40® todos eles co m  caim ento impecável.

É com prom isso da KALIM O , investir e se associar 
às principais marcas do cenário fashion.

w w w .k a lim o .co m .b r

http://www.kalimo.com.br
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Convidamos você a olhar as tendências de moda através das artes na exposição:

Esteia Sokol 
Fernando Limberger 
Julia Kater 
Laura Gorski
Rosângela Dorazio
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obras inspiram as tendências de moda da próxima estação, 
articulando diferentes meios do discurso artístico atual: 
espaços da cor, implantação de jardins, fotografia em colagem 
digital, desenho da paisagem, memória e relatos do cotidiano.

Curadoria: Teresa Berlinck
Realização e Produção: Calina Projetos Culturais e Sociais 
Arquitetura e Montagem: NA1 Arquitetura 
Projeto: TexPrima

De 11/01 a 27/02 
Espaço TexPrima
Rua Carandaí, 597 - Casa Verde - SP 
SegaSex das lOhsas 18hs 
Dom das lOhsas 16hs
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tecidos e laminados sintéticos F E M M E

www.texprima.com.br Cadastre-se no site para receber notícias de moda e tendências.
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14JAN2011 às 11H
CAVALARIÇAS da EAV PARQUE LAGE
RUA JARDIM Â  ¥§ Â
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