
ENTENDA COMO A SUA PEÇA FOI CONFECCIONADA:

A Ana Duque nasceu com uma 
proposta arrojada: ser uma marca 
que olha para a moda como 
manifestação cultural e não como 
indústria. Nosso objetivo é 
apresentar e homenagear, a cada 
coleção, uma cultura; é contar a 
histórias de pessoas; é 
materializar estilos de vida e de 
arte diversos. Na nossa essência 
está o slow fashion; o trabalho 
manual e artesanal; a 
responsabilidade com todos os 
colaboradores e com as culturas e 
histórias que nos inspiram. 

A peça que chegou até você é o 
resultado de uma engrenagem 
que envolve profissionais diversos, 
todos motivados a desenvolver 
seu trabalho da melhor forma. 
Conheça o nosso fazer:

 A ideia para a coleção Place of Freedom surgiu da vontade de Ana 
Beatriz (designer) de usar a moda como ferramenta de expressão. 
Seu objetivo não era criar peças comuns que encontramos em outras 
marcas. Ela queria criar roupas inovadoras e vanguardistas, roupas 
que não só vestem como comunicam. 

 Foi então que decidiu usar formas geométricas abstratas e 
desenhos de corpos femininos para falar sobre o uso da moda como 
ferramenta de libertação. Passado e presente se encontram para criar 
um futuro estético que não cria padrões e que permite. 
 
 Nesta primeira etapa, Ana Beatriz faz uma coletânea de 
referências visuais e de amostras de tecido e monta um moodboard 
com tudo que ela imagina para coleção. A partir dessa visão macro 
ela desenha os modelos e as estampas.

| 1. ETAPA | 

Com o moodboard montado, Ana Beatriz chega ao design final. Em 
seguida, a equipe da confecção vai para a parte técnica adicionando 
as medidas das peças. São feitas peças piloto de cada modelo da 
coleção. Depois de aprovar a modelagem, o tecido e os detalhes, as 
peças seguem para a produção de fato. 

Uma das novidades da Place of Freedom é o uso de tecidos 
sustentáveis que misturam algodão com poliéster feito de PET 
reciclado. É através dessas pequenas substituições que a Ana Duque+ 
se compromete com a responsabilidade socioambiental. 
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