
 Filmes 

 

 

O Diabo veste Prada 

Como já sabemos o filme foi inspirado na redação da Vogue americana. A personagem de Miranda 
Priestly seria na vida real Anna Wintour, e com certeza muitos dos diálogos do filme realmente 

existiram. 

 

 

 

Diana Vreeland: The eye has to travel 

Documentário é absolutamente imperdível para os amantes da moda. Diana foi por muitos anos editora 

de moda da revista Harpers Bazaar. 

 

 

 

Cinderela em Paris 

Audrey Hepburn no papel principal já desperta o interesse. Agora o que você precisa saber é que o 
todo o figurino usado por ela em Paris foi simplesmente criado por Givenchy. O filme, assim como O 
Diabo veste Prada, também foi inspirado nos bastidores de uma revista de moda. 



 

 

 

Valentino: O último Imperador 

O documentário, mostra a vida do aclamado estilista Valentino. Comemorando seus 45 anos de 

carreira, o filme acompanha um ano de muito trabalho do fashion designer. Você vai poder ver muitos 
dos inesquecíveis vestidos vermelhos, que se tornaram a marca registrada de Valentino. 

 

 

 

Sex in the City: O Filme 

Carrie Bradshaw e suas fiéis amigas nos ajudam a matar a saudade do seriado que com certeza fez 
muita gente se apaixonar pela moda. A parte em que elas decidem que roupas Carrie deve guardar traz 

anos de nostalgia, com vários looks usados na série. A figurinista foi a mesma dos tempos do seriado, 
então você já sabe que vai ver muitos Manolos, e Louis Vuittons! 

 



Os delírios de consumo de Becky Bloom 

Esse filme mostra de uma forma engraçada a realidade de muitos viciados em moda...Dívidas e mais 
dívidas no cartão de crédito! A figurinista do filme é Patricia Field, a mesma de Sex and the City, 

então você sabe que pode esperar um filme cheio de looks incríveis. E não podemos deixar de dizer 
queIsla Fisher está ótima no papel de Becky Bloom. 

 

 

 

As Patricinhas de Beverly Hills 

Esse é velho, grande companheiro da Sessão da Tarde, mas fala quem nunca sonhou com o closet da 
Cher??? Até hoje eu lembro dele. O filme é meio pastelão, mas marcou a época por ter sido muito 

fashion. Vale a pena ver mais uma vez, mesmo porque com tanta futilidade da personagem de Alicia 
Silverstone, é impossível não dar risada. 

 

 

 

 

 

 

 



The September Issue 

O documentário acompanha a preparação da edição da revista Vogue. As revistas que saem no mês de 
setembro são as mais importantes do ano, e levam um tempão de pesquisa e trabalho duro. No filme 

você acompanha de perto Anna Wintour, fazendo cada escolha do que vai sair na Vogue, e tem um 
gostinho do que é a edição da revista na vida real. 

 

 

 

Bling Ring: A gangue de Hollywood 

Baseado em acontecimentos reais, o filme mostra como o vício da moda fez algumas vítimas. A 
adaptação dos fatos por Sofia Coppola, conta como alguns adolescentes roubaram os closets cheios de 

grifes de pessoas como Paris Hilton e Lindsay Lohan. 

 

 

 

 

 

 



 

O Grande Gatsby 

O filme realmente tem um dos figurinos mais deslumbrantes de todos os tempos. Baseado nos arquivos 

da Prada e da Miu Miu, o figurino foi todo desenvolvido por Catherine Martin e Muiccia Prada. Óbvio 
que a interpretação sempre impecável de Leonardo de Caprio é outra coisa que faz do filme 
imperdível. 

 

 

 

 

 

Outros: 

Bonequinha de Luxo, Bill Cunningham New York, Coco antes de Chanel, Uma Garota Irresistível, 
Lagerfeld Confidential, Maria Antonieta, Anna Karenina, Direito de Amar. 

 


