Há dez anos a pesquisadora e designer Julia Vidal, pós-graduada em História da África no Brasil,
criou a grife Balaco - moda afro-brasileira. Ao longo dos anos, a pesquisa e design de sua criadora
cresceram, o conteúdo foi ampliado para etnias indígenas e a grife se tornou Julia Vidal.
A marca Julia Vidal tem como missão valorizar a identidade da mulher brasileira através do étnico
cool e do desenvolvimento de linhas de produtos e serviços que promovam a expressão cultural da
brasileira e sua autoestima.
Entre os principais produtos de Julia Vidal estão suas linhas de roupas e acessórios inspirados nas
etnias culturais brasileiras que têm como objetivo promover o orgulho brasileiro. A empresa oferece
ainda serviços de concepção de figurinos, atendimento personalizado com customização de peças,
produção de moda e figurino, design gráfico e de estampas inspiradas na simbologia afro-indígenabrasileira e oficinas educativas.
Depois de dez coleções temáticas com apresentações em desfiles no Rio de Janeiro, Bogotá e
Londres, Julia Vidal é responsável por figurinos em TV e palcos brasileiros. Já vestiu personagens
dos programas Superbonita, Grande Família, novela Gabriela, entre outras... há oito anos assina
figurinos de artistas como Taís Araújo, Carol Castro, Teresa Cristina, Ana Costa, Rita Bennedito e
sua banda Cavaleiros de Aruanda, DJ MAM, Lúcio Sanfilippo, Marianna Leporace, Janaína Moreno,
Cia de Dança Contemporânea Rio Maracatu.
O empreendimento apresenta compromisso social através da contratação prioritária à mão de obra de
mulheres de terceira idade, indígenas e negras e de Cooperativas, como a Retalhos e Bordados e
Bordado Carioca. O compromisso ambiental se dá através de duas vertentes. A primeira, através da
linha de eco acessórios confeccionados a partir do reaproveitamento de 95% dos resíduos têxteis
gerados na confecção das roupas. A segunda, através do processo de tingimento natural com uso de
pigmentos como açafrão, jenipapo, urucum, entre outros, que reduz o uso de produtos químicos no
processo de estamparia e coloração das peças, um dos maiores prejuízos da indústria da moda ao
meio ambiente. O compromisso sócio-cultural, formador de consumidores e cidadãos se dá através
de projetos educativos - em parceria com pedagogos e psicólogos da ONG Ação Social Wilhen
Reich e da Tipiti Mitã- oferecidos como conteúdo na inclusão e resgate social em escolas, centros
culturais, museus, empresas, comunidades e lojas.
Mais sobre o trabalho da designer Julia Vidal
• Em 2015 – Fevereiro - A designer lançará seu livro “O africano que existe em nós, brasileiros .: design
e moda afro-brasileira”, nas capitais brasileiras RJ, SP e BA. As editoras são Biblioteca Nacional e Babilônia
Cultura Editorial;
• Em 2014 - A empresa e trabalho da designer foi destaque do Fashion Rio, no espaço conceitual
Coletivo Rio, onde talentos da moda fluminense foram selecionados e apresentados ao público;
• Em 2013 – A empresa e trabalho da designer é hoje empresa inspiradora ao redor do mundo – no
hall da fama premiado pela Shell Live Wire, com comercial internacional, onde a designer atua e seu
trabalho é apresentado como: Celebração do patrimônio cultural através do design sustentável. Em 11
anos de existência do programa no Brasil, Julia Vidal é a segunda empresa que entra no hall de jovens
empresários brasileiros eleitos pelo Live Wire, junto com empresas na Dinamarca, Hong Kong, Inglaterra,
Egito, Indonésia, entre outros;

• Em 2013 – Ganhou o edital da Biblioteca Nacional para edição de seu livro “ O africano que existe em
nós, brasileiros” sobre design e moda afro-brasileira;
• Em 2012 – A designer ganhou o Prêmio de Economia Criativa do Ministério da Cultura e recebe selo,
como premiada na categoria Gestão de Negócios Inovadores e Criativos;
• Em 2012 – A designer foi uma das 4 estilistas brasileiras convidadas a desfilar, palestrar em Brasília e a
doar uma criação para exposição permanente do maior acervo etnográfico brasileiro, na Casa de Cultura
da América Latina;
• Em 2010 e 2011 Julia Vidal foi premiada pela Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro e
convidada a compor o pólo empresarial Rio Criativo que reúne 16 empresas produtoras de economia
criativa no Rio de Janeiro;
• Em 2010 foi convidada como Estilista Internacional, levou a coleção O africano que existe em nós para
a passarela do evento El alma no tiene color em Bogotá, na Colômbia.

Coleções anteriores:
• Coleção Sambalaco - Inspirada no ritmo brasileiro, levou bailarinos-modelos e percussionistas ao
calçadão de Ipanema, 2007;
• Coleção Baianas - venha ver o que a brasileira tem- Apresentou a malemolência das modelos
brasileiras que desfilaram em uma casa de cultura na Lapa, 2008;
• Coleção Ogunyê - Homenageou os guerreiros urbanos, com bailarinas-modelos que contagiaram o
picadeiro da casa de show Circo Voador em uma festa regada a soul music, 2008;
•

Coleção Cafuso - Inspirada na miscigenação de índios e negros no Brasil, 2009;

• Coleção Eu só vim aqui porque fui chamado -Apresentou performance representando ícones
populares retratados na coleção. Lançamento no restaurante afro-brasileiro Yorubá, 2009;
• Coleção O africano que existe em nós -Desfilou no Circo Voador abrindo o show Tecnomacumba de
Rita Ribeiro com moda e dança afro, 2010;
• Coleção Mama África, Capoeira e Futebol Arte -Promoveu um diálogo entre a ginga da capoeira
presente no futebol arte brasileiro, na Inglaterra, 2010.
•

Coleção Tribos do Brasil – Inspirada em três etnias indígenas brasileira, Guarani, Tupinambás e
Asurinis, apresentou as cores do Brasil através do tingimento artesanal e sustentável das peças a
partir de elementos como urucum e açafrão, entre outros, 2012.

•

Coleção Noites com Balaco – Apresentação de peças étnicas exclusivas e contemporâneas para
noite, 2012.

•

Coleção Executivas Brasileiras – Criações brasileiras e elegantes para o ambiente de trabalho, 2013.

Contatos:

(21) 981260404/39038776
julia@juliavidal.com.br/www.juliavidal.com.br

www.facebook.com/julia.vidal.etnias
www.instagram.com/JuliaVidalEtnias
Pontos de venda Julia Vidal:
Julia Vidal Online: www.juliavidal.com.br/loja

Ateliê Julia Vidal
Em pleno Circuito da Herança Africana, com uma linda vista para o porto do RJ e a baía de
Guanabara, você poderá conhecer as criações de todas coleções Julia Vidal (Linha festa, linha
sustentável, entre outras). R. Jogo da Bola 49. Morro da Conceição. Zona Portuária.
Happy hour em Ipanema
Todas as quartas Julia Vidal apresenta suas criações na Loja Marie Carra.
De 12h às 22h. R. Visconde de Pirajá 414, sobreloja. Ipanema.

