Técnicas de costura
Um guia recheado de informações técnicas para o estilista que está
começando, desde as mais básicas – como os tipos de máquina de costura e
agulhas – até as mais avançadas, como as peças tecnológicas. Com Técnicas
de costura, lançamento da Gustavo Gili no Brasil, a autora Jennifer
Prendergast oferece ao leitor todo o conhecimento necessário para que ele
possa criar novas peças e investir em uma marca com sua assinatura. "A
ênfase do livro é no autodesenvolvimento e experimentação", conta a autora
na Introdução.

O livro também conquista estilistas experientes, ao fornecer novidades e
elementos importantes e recentes a serem levados em conta na hora do
processo de desenho das peças, principalmente quando o objetivo é conseguir
uma assinatura individual e exclusiva para suas coleções. Pinceladas de
entrevistas com artistas – que revelam como usam as técnicas de costura em
seus projetos – , dicas ilustradas com fotos, desenhos e passo a passos
permeiam todo o livro.
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São seis capítulos organizados de forma a abranger todas as etapas de
produção de um projeto: planejamento, preparação, fechos, acabamento
profissional, desenvolvimento do protótipo e inovação na indústria. Assim, a
autora passa pelas requintadas habilidades da alta costura feita à mão, e não
se esquece das recriações ecológicas e do maquinário envolvido, sempre
fornecendo uma visão geral dos processos. No final do livro, um glossário
explica de forma direta algumas terminologias da área, e uma lista de websites
garante que o leitor terá sempre boas inspirações.
Para Jennifer, Técnicas de costura serve como uma ferramenta para que o
leitor consiga desenvolver um conjunto de amostras para serem usadas no
processo do projeto e da peça final. Conhecendo diferentes técnicas de
costura, o estilista pode encontrar seu nicho e desenvolver uma assinatura
única para seu trabalho.
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