
 

O encanto do Natal 

LONDRES, 19 de outubro de 2012 /PRNewswire/ -- Com a época festiva se 
aproximando rapidamente, os Chic Outlet Shopping® Villages estão 
efervescendo em criatividade. A campanha 'O Encanto do Natal' será lançada 
em 01 de novembro e promete ser um Natal Art Déco espetacular, 
aproveitando toda a elegância eclética que se envolveu em torno de nossas 
sensibilidades durante um dos períodos mais férteis e ousados do design. 

Para visualizar o News Release em Multimídia, acesse:  
http://www.multivu.com/mnr/56631-value-retail-charm-of-christmas 

O Art Déco ganhou vida durante os anos vinte, com tudo o que era moderno, 
elegante e livre. E começou na Europa que era e é um celeiro de talentos de 
design. É por isso que os Chic Outlet Shopping® Village associam-se com as 
escolas de design mais importantes da Europa: Royal College of Art de 
Londres, a famosa ESMOD de Paris, o Instituto Europeo di Design em Milão 
e Madri, National College of Art and Design da Irlanda, U5 Academy de 
Munique, em uma comemoração sazonal de alguns dos talentos mais 
criativos da Europa com uma competição em que os alunos irão projetar o 
tema artístico da campanha festiva das Villages deste ano, que interpreta a 
confiança brilhante do Art Déco para o século XXI. 

Os jurados são eruditos do design reconhecidos internacionalmente: Marcio 
Alves Roiter do Brasil; Eva Jean Bart-Lorenzotti dos EUA; Vadim 
Yasnogorodsky, Rússia; Nicole Schoeni e Steve Leung, de Hong Kong; Colin 
McDowell, Reino Unido; Umberta Gnutti Beretta, Itália; Gert Voorjans , 
Bélgica; Michael Von Hassel, Alemanha; Montse Cuesta, Espanha e Mathilde 
de L'Ecotais da França. Juntos, eles irão escolher o vencedor do prêmio de € 
9.000. O vencedor será anunciado em 01 de dezembro no 
ChicOutletShopping.com. 

A partir de 15 de novembro os visitantes à Collection of Villages vão descobrir 
uma seleção de designs que todas as escolas participantes trouxeram à vida 
em uma exposição de grandes esculturas de presentes de Natal iluminadas, 
emprestando aos elegantes bulevares ao ar livre dos nove Chic Outlet 
Shopping® Villages um toque da gloriosa Garbo. Eles vão fornecer o pano de 
fundo perfeito contra o qual se pode descobrir delícias brilhantes das 
principais marcas da moda de luxo mundial e de objetos para o lar, bem 
como peculiares boutiques incluindo a marca de spa Cowshed do Grupo 
Soho House em Bicester Village. Outra novidade para a época festiva é 'A 
New Home for Convivio' em Fidenza Village, uma boutique criada em 
colaboração com a instituição de caridade Convivio (a maior instituição de 
feira de caridade sem fins lucrativos bienal da Itália, em favor da ANLAIDS da 



Lombardia (Associação Nacional da Itália para a luta contra o HIV e AIDS) 
sendo a sua missão principal os programas de pesquisa, prevenção, 
sensibilização e apoio) com titãs da moda, como Prada, Chanel, Balenciaga, 
Etro e Lanvin, bem como peças vintage doadas por Halle Berry, Catherine 
Zeta-Jones e outras das principais estrelas do tapete vermelho. Os 
sentimentos festivos de alegria e nostalgia com certeza serão evocados por 
aqueles que visitam os mercados tradicionais de Natal em Ingolstadt Village, 
perto de Munique e Wertheim Village, perto de Frankfurt, com artesanato e 
decoração locais prontos para serem apreciados com muito vinho quente 
picante. 

Com charme, criatividade e glamour em abundância, além de acolhedoras 
guloseimas e hospitalidade sazonal em grande quantidade, que melhor 
atmosfera poderia haver para se comprar presentes festivos inspirados das 
marcas de design mais admiradas e desejáveis do mundo, do que na coleção 
dos Chic Outlet Shopping® Villages? 

Notas aos Editores 

Júri Internacional 

Marcio Alves Roiter, Brasil 

Marcio é considerado um especialista de renome mundial no tema do Art 
Déco. Ele é presidente do Instituto Art Déco do Brasil e o homem por trás do 
11o. Congresso Mundial de Art Déco, que teve lugar no Rio de Janeiro em 
2011. 

Eva Jean Bart-Lorenzotti, EUA 

Nomeada pela Vogue EUA como uma das mulheres mais elegantes do 
mundo, ela é frequentemente convidada a compartilhar sua paixão e visão 
sobre a indústria e estilo. Eva empresta sua experiência a uma série de 
esforços filantrópicos, incluindo papéis de liderança no Guggenheim Museum 
Young Collectors Council.  

Vadim Yasnogorodsky, Rússia 

Tendo estudado na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, em Paris, 
Vadim atualmente dirige a Concept Home (móveis de design) e leciona na 
British Higher School of Art and Design, em Moscou. Ocupou cargos na 
Vogue, GQ e Wallpaper* Magazine Russia (EIC). 

Nicole Schoeni, Hong Kong 

Nascida no cenário das artes de Hong Kong, Nicole agora dirige a Galeria de 
Arte Schoeni, que foi criada por seu falecido pai Mandred Schoeni, para exibir 
artistas contemporâneos chineses. Ela continua a expandir a galeria, 
atualmente estendendo a coleção para a arte urbana inglesa, o que reflete 
seu interesse pessoal e as próprias influências de sua educação artística. 



Steve Leung, Hong Kong 

Steve Leung é um premiado líder arquiteto e designer de interiores nascido 
em 1957 em Hong Kong. Steve formou-se bacharel em Arquitetura pela 
Universidade de Hong Kong em 1981 e foi nomeado para representar Hong 
Kong no Concurso Internacional de Design para Estudantes da UIA na 
Polônia, no qual ganhou vários prêmios. 

Colin McDowell, Reino Unido e Irlanda 

Como escritor sênior de moda para o The Sunday Times nas décadas de 
1990 e 2000, Colin se tornou uma visão familiar nas primeiras filas dos 
desfiles de moda ao lado de suas contemporâneas Anna Wintour e Suzy 
Menkes. É autor de cerca de 20 livros sobre moda e designers, inclusive o 
McDowell's Directory of Twentieth Century Fashion (Lista da Moda do Século 
XX de McDowell). Em 2008, foi nomeado Membro do Império Britânico (MBE) 
para serviços de moda. Colin é membro da Royal Society of Arts e foi 
premiado com doutorados honorários e professorados por cinco 
universidades britânicas. É diretor criativo do Audi Fashion Festival 
Singapore. Em 2010, foi nomeado Senior Fellow do Royal College of Art. 

Umberta Gnutti Beretta, Itália 

Bacharel em negócios, Umberta é uma empreendedora com foco em projetos 
sociais e artísticos. É membro do conselho da Fundação Beretta para 
Pesquisa do Câncer, que apoia várias associações, como RED e amfAR e é 
presidente do clube de restauração do Museo Poldi Pezzoli em Milão. 

Gert Voorjans, Bélgica 

Gert é um arquiteto e designer especializado em desenvolvimento residencial 
e varejo de moda. Reconhecido designer belga, projetou interiores para uma 
clientela que inclui Dries Van Noten, Mick Jagger, entre outros. Entusiasta do 
Arte Déco, Gert recentemente foi selecionado como um dos 100 melhores 
designers de interiores do mundo. 

Michael Von Hassel, Alemanha 

Artista fotográfico, Michael tem célebres seguidores e já realizou mais de 50 
exposições nos últimos cinco anos na Alemanha, Dubai, México e Índia. Em 
2011, apresentou uma das maiores fotos do mundo. Montada atrás de vidro, 
ela tem quase 20 metros quadrados de tamanho. 

Montse Cuesta, Espanha 

Montse Cuesta é a editora da Architectural Digest na Espanha. Bastante 
conhecida como uma autoridade em arte, artesanato e artes decorativas, é 
diretora da Architectural Digest. Envolvida em vários projetos relacionados 
com a arte, ela está atualmente colaborando com a ARCO em um concurso 
para escolher um designer para decorar sala VIP da ARCO. 



Mathilde de L'Ecotais, França 

Mathilde é fotógrafa, designer, diretora, inspirada por materiais e texturas 
diferentes. Colaborou no último livro do moderno chef francês Thierry Marx, 
para o qual ela contribuiu com 200 fotografias e 20 filmes para o DVD que 
acompanha a publicação. Criou uma exposição de arte de viagens na 
França, intitulada "Edo" (que significa "comer"), com foco nas texturas 
abstratas de alimentos comuns. Já trabalhou em fotojornalismo para 
importantes publicações impressas, como o Los Angeles Times. Entre muitos 
outros prêmios, Mathilde foi recentemente eleita 'Mulher do Ano' pela revista 
Jalouse. 

Escolas participantes do projeto 

IED (Instituto Europeo di Design), Madri e Milão 

O IED foi criado em Milão há mais de 45 anos, como uma instituição de 
ensino em todas as disciplinas de comunicação, design visual e moda. Hoje, 
é uma escola privada de Educação Artística de Design e está em nove 
localidades ao redor do mundo, inclusive Itália, Espanha e Brasil, atraindo 
estudantes de mais de 90 países. As opções de cursos do IED Design 
incluem universitário, mestrado intensivo, cursos especializados, bem como 
cursos executivos e de verão. 

Royal College of Art, Londres 

Comemorando seu 175o. aniversário este ano, o Royal College of Art é a 
universidade de pós-graduação em arte e design mais influente do mundo. 
Com sede em South Kensington e Battersea, a lista de chamada da 
Faculdade é como um "quem é quem" na arte e design, e inclui Sir James 
Dyson, Tracey Emin, Sir Peter Blake e o renomado diretor de cinema Sir 
Ridley Scott. 

Esmod, Paris 

Esmod Paris é uma escola histórica, que é o centro de uma rede mundial de 
21 escolas. Esmod Paris incentiva o dinamismo e o movimento na moda, 
enquanto reúne talento e gera inovação. Desde o início, Esmod projetou o 
seu programa com a realidade da indústria da moda em mente. A escola 
forjou credibilidade profissional, proporcionando aos seus alunos o verdadeiro 
valor no mercado de talentos. Programas de intercâmbio, parcerias com 
instituições de renome internacional, professores e interações diversas são 
as oportunidades para que os alunos enriqueçam suas carreiras em nível 
internacional. 

National College of Art and Design, Irlanda 

O National College of Art and Design originalmente começou como uma 
escola de desenho privada em 1746 e é agora uma instituição nacional com 
mais de 750 alunos em tempo integral a cada ano. A Faculdade tem quatro 



cursos: Design, Educação, Belas Artes e Cultura Visual. Entre os antigos 
alunos do NCAD estão Orla Kiely e Philip Treacy. 

U5 Academy, Munique 

A U5 Academy é uma instituição privada com sede em Munique, que educa 
os alunos nas áreas de design gráfico e design de comunicação, com ênfase 
na comunicação publicitária há 40 anos. A escola segue o lema: "Nossos 
alunos devem estudar a realidade", ensinando habilidades de design práticas 
da vida, que preparam seus alunos para a empregabilidade corporativa. 

Sobre o Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® é a reunião de "Villages" de pontas de estoque de 
luxo da Value Retail, a única empresa especializada exclusivamente no 
desenvolvimento e operação de "Villages" de compras em pontas de estoque 
de luxo. As Villages oferecem coleções autênticas de temporadas passadas 
das principais marcas de luxo de moda e estilo de vida com descontos de até 
60%, e às vezes até mais, sobre o preço sugerido de varejo durante todo o 
ano. Com fácil acesso desde algumas das cidades aeroportuárias favoritas 
da Europa e da China: Londres, Dublin, Paris, Madri, Barcelona, Milão, 
Bolonha, Bruxelas, Antuérpia, Colônia, Frankfurt, Munique e, em 2014, 
Suzhou e Xangai, as Villages são sinônimo de alta costura, serviço de alto 
nível e hospitalidade, um calendário de eventos famosos e pelo valor 
excepcional de dinheiro. Localizadas em regiões de renome cultural e 
histórico, as Villages se transformaram em destinos turísticos internacionais 
por mérito próprio. O novo empreendimento da Value Retail levará seus 
diferenciados Chic Outlet Shopping® Villages para a China e sua primeira 
Village, Suzhou Village™, estará localizada na histórica Suzhou, a 50 milhas 
a oeste de Xangai. Assim como os outros membros do grupo, a Suzhou 
Village™ se caracterizará pela oferta de marcas internacionais de luxo de 
moda e estilo de vida, além de um nível de serviço excepcional. 

CONTATO: 

Sarah Bartlett, +44(0)7876-591126, pressoffice@chicoutletshopping.com 

 


