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Jônata entrou no mercado há
nove anos, como assistente de
Marcelo Hicho. Em dois anos,
passou à segunda equipe e, dois
anos depois, iniciou a carreira
solo. Sempre bem-humorado
e preocupado em entender e
seguir o estilo das noivas, busca deixar o grande dia leve e
agradável. Considera as noivas
como divas, o que rendeu o título de “divo das divas”, marco que
se fortaleceu após o lançamento
do manual para noivas – outro
ponto alto da carreira.
UM LOOK POR ANO
A ideia do editorial era
criar visual para cada ano de
profissão. Sendo assim, Jônata
convidou cinco modelos para
criar inspirações de beleza com
vários estilos de noivas. Vestidos de cinco estilistas e sapatos
de Luana Zabot completaram
as propostas.

Divina

ROMÂNTICA
A modelo Talita Chagas
usou vestido minimalista e moderno de Luiza Polli, do Ateliê
Göra, mostrando que apenas o
corte e detalhes como a manga
bordada trazem delicadeza. A
casquete em formato de pena é
de Bárbara Heliodora e brincos
da linha do próprio Jônata. O
cabelo teve coque baixo com
volume e o make apresentou
maçãs e boca rosadas.

comemoração
Editorial de beleza
com cinco noivas
divas celebra
aniversário de
carreira e mostra
versatilidade do
beauty artist
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ma carreira de sucesso e
que acaba de completar
cinco anos é belo motivo
para se comemorar. Belo
mesmo! O beauty artist Eduardo Jônata celebra o aniversário
de maneira superespecial: um
editorial de beleza com cinco
looks diferentes, um para cada
ano da trajetória.
“Já estava com a ideia de

fazer um editorial com cinco
noivas. Convidei a Georgeana
(Godinho, fotógrafa) e eu mesmo fiz a produção de moda. Já
trabalhei com algumas das modelos que convidei e as chamo
de ‘minhas primeiras divas’. São
cinco modelos, cinco estilos
de noivas, cinco vestidos de
estilistas diferentes”, explica o
profissional de beleza.

Convidei a Georgeana
Godinho e fiz a
produção de moda.
Já trabalhei com
algumas das modelos
e as chamo de ‘minhas
primeiras divas’
EDUARDO JÔNATA

RETRÔ
Com inspiração vintage,
Aline Malafaia vestiu Fafi Vasconcellos: tomara que caia com
parte superior em renda e saia
em tule. A casquete azul é de
Bárbara Heliodora e brinco da
coleção de Jônata. “A casquete
é o something blue. Achei que
daria contraponto bacana com
a boca vinho. A beleza foi um
cabelo solto, com ondas, olho

mais delineado e boca marsala,
já que é a tendência”, explica.
PRINCESA
Gisele Ferraz, capa do Minimanual da Noiva Diva, encarnou
a noiva clássica com jeito de
fada. Para essa composição, o
beauty artist optou por cabelo
bem puxado para trás com coque
alto, finalizado pela grinalda de
Swarovski da própria coleção. O
make teve ênfase no olhar, com
delineado esfumado em cores rosadas e lilás, pálpebra iluminada e
gloss rosado. O vestido de Carol
Hungria tem muito bordado,
plumas, tule e detalhes também
em tons rosa.
FASHION
A modelo Deise Krueger vestiu um Martu curto de caimento
leve, todo em renda e bordado,
com decote nas costas. O look
fashionista ficou completo com
brincos de Jônata. A beleza teve
cabelo franzido com partes lisas,
delineador dentro do olho e blushes em terracota, além de boca
laranja vivo.
FLUIDA
Visual leve e praiano inspiraram o look de Ana Terra, que
flutuou no vestido de Mariana
Kuenerz, sem volume, com decote em V e mangas em renda.
Para montar o acessório de cabeça, foram cerca de dez flores
do acervo de Jônata, misturando
texturas como tafetá, seda pura
e pérola. A beleza aproveitou o
ondulado do cabelo e usou make
expressivo, mas leve. “Os olhos
foram bem iluminados, mas um
pouquinho escuros, meio bordô. Na boca, tom nude, lábios
molhados e o blush com mix de
terracota e pêssego. Ela poderia
casar no campo ou na praia,
nessa vibe mais dia”, explica o
profissional.
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O vestido
fluido de
Mariana
Kuenerz

A noiva
fashion
veste
Martu

A noiva
romãntica
com vestido
Ateliê Gora

O look vintage
com vestido
Fafi Vasconcellos

A princesa
com um
modelo
Carol
Hungria
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