
SKAZI INVESTE NO SURFWEAR NA PRÓXIMA TEMPORADA 
 
 

 
A Skazi está de volta ao Minas Trend e para marcar este retorno, a grife 
mergulhou na história do surf para criar o seu verão 2020. Nessa imersão, 
Isabel Lethan, primeira mulher a dropar ondas gigantes, aparece como maior 
inspiração da marca. O lifestyle, o estilo confortável, as cores e, principalmente, 
a força feminina desse universo são o ponto de partida para uma coleção solar 
e fresh.  
 
Em um desfile exclusivo, que será realizado no dia 09/04, a etiqueta levará 
para a passarela 45 looks inéditos. O tradicional fashion-show também já tem 
atração confirmada, um grande show do Jota Quest. 
A novidade desse ano fica por conta da festa de lançamento do Minas Trend 
que terá a Skazi como idealizadora e marcará o primeiro dia de atividades na 
feira. 
 
Recriado com uma alfaiataria desconstruída, o surfwear proposto pela Skazi 
migra das praias para a cidade em tecidos naturais repaginados, como o linho 
que ganha lavagem de cor semelhante ao jeans. As fibras naturais como o 
cupro e o algodão são a base de grande parte da coleção. Tecidos 
tecnológicos, como o surface, também estão presentes.  
 
A flexibilidade das roupas de surf é a referência da modelagem, que surge em 
shapes amplos e fluidos. As pranchas emprestam o design aos casacos, como 
as parcas, e os famosos macacões de neoprene inspiram os recortes e vieses. 
Todo o acabamento das peças faz referência ao esporte.  
 
Uma paleta que vai do cítrico aos tons mais sóbrios é a responsável por colorir 
o verão da Skazi. Estampas exclusivas, desenvolvidas e produzidas na própria 
fábrica da marca, dão um tom leve e funny. Um print floral rosa, de fundo 
amarelo, cria uma versão tropical da clássica chita. No handmade, o destaque 
é para uma tela ricamente bordada com 140 metros de strass.  
 
Dando continuidade ao conceito de suas últimas coleções, a Skazi leva o 
athleisure style para o verão 2020. Com uma proposta de conforto, praticidade 
e beleza, a ideia é unir o universo esportivo ao fashion e, cada vez mais, 
atender à demanda das mulheres que levam um estilo de vida saudável e 
prático.  
 
Para o diretor criativo, Eduardo Amarante, a próxima temporada reforça o 
comprometimento da etiqueta em sempre dar luz às importantes figuras 
femininas. “A mulher Skazi é empoderada e não tem medo de nada. Por isso, 
queremos sempre inspirá-la com as histórias das grandes mulheres”, destaca. 
 


