Shoestock, R$ 199,90
shoestock.com.br

Shoestock, R$ 229,90
shoestock.com.br

Vida&Arte

Carmim disponível na
Netshoes, R$ 499,99
netshoes.com.br
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Versace para Farfetch,
R$ 3.703
farfetch.com/br

Alexander McQueen para
Farfetch, R$ 2.726
farfetch.com/br

Michael Kors para Farfetch,
R$ 570
farfetch.com/br

Via Uno, R$ 149
viauno.com/pt

Vamos de tênis?

Fotos: Divulgação

Cora Soares
Via Uno, R$ 129
viauno.com/pt

Q

uem diria que os tênis seriam os
escolhidos de nove entre dez
fashionistas como os grandes aliados
no estilo nos dias atuais? Com apelo
esportivo, eles ganharam as passarelas mundiais em
versões um tanto quanto controversas como o modelo
Chunky relido por grifes como Balenciaga, Versace, Jimmy
Choo e Jeremy Scott da Moschino. Tudo porque esses
modelos grandalhões e com pé (literalmente) nos anos
1980/90 completam o visual de um jeito mais inusitado. Uns
amam, outros nem tanto. O lance é que eles vieram em 2017 e
continuam trilhando pegadas nas passarelas urbanas.
Saindo da pisada mais pesada dos chunkies, os clássicos
trainers caminham na trilha dos mais leves e um pouco mais
democráticos; são os tênis do dia a dia para toda hora.
A boa notícia é que todos eles: chunkies ou trainers clássicos,
ou ainda o modelo slip on (esse que parece mais um sapato
esportivo) podem ser usados com todos os estilos de roupas. SIM!
Eles podem!
Visual assertivo
Para quem não curte muito fugir do tradicional, use os
slip on ou tênis náuticos com calças alfaiataria, camisas e
coordene com saias-lápis. Outra sugestão de
combinação pode ser a t-shirt básica e
bermuda em alfaiataria também
para um office look. Se no
seu trabalho você não
conta com rigidez ou
formalidade, essa é
uma excelente
dica para
conforto e
praticidade.
Se o seu estilo
dá match com os
sneakers chunkies, basta
combinar assim: saias em
linha A ou evasê no comprimento
midi, calças super pantalonas
(aquelas bem amplas) ou vestidos
acinturados com sobreposições de blazeres.
Para essas produções, o grande protagonista tem
de ser mesmo o tênis.
Cores e formas
Os principais tons da estação são os açucarados, os fluo
(sim, essa é a forma correta para falar dessa cor), o mix de
animal print com onças, cobras e animal skin com pelos.
Os tênis com recortes, em neoprene, zíperes, cadarços
multicoloridos e em único tom também são aliados do
estilo. Para a estação que se inicia; tachas, ilhoses e
bottons também podem aparecer nas short stories
(que são pequenas tendências). As grandes
apostas estão nos grafitados e também nos
eleitos queridinhos número 1: o branco
absoluto.
Gostou? Então saia da
ditadura dos saltos e se
entregue ao conforto
dos tênis sem
medo de errar!

Amaro, R$ 229,90
amaro.com.br

Arezzo, R$ 299,90
arezzo.com.br

Ellus, R$ 690
ellus.com

Lacoste, R$ 749
lacoste.com

Ellus, R$ 669
ellus.com

Lacoste, R$ 569
lacoste.com

