Minas Trend divulga line-up de desfiles da sua 25ª edição
Entre os dias 22 e 25 de outubro, Belo Horizonte se transforma na capital brasileira da moda
para receber o Minas Trend. O evento é considerado o maior salão de negócios de moda da
América Latina e apresentará em seu line-up desfiles que traduzem as principais tendências
para a temporada outono/inverno 2020.
Com o tema “Tecendo Futuros”, uma das novidades desta edição é o destaque ao setor têxtil,
que terá o algodão como fio condutor das histórias a serem contadas e suas perspectivas. Um
desfile dedicado à categoria foi elaborado em parceria com o Senai Modatec para apresentar o
trabalho de seis empresas do segmento no estado, às 21 horas do dia 22 de outubro.
Um das atrações do evento será o desfile sensorial da estilista paulistana, Lethicia Bronstein,
conhecida pelo requinte no segmento festa, e que vai mesclar cores e texturas, mostrando
imagens de fadas e guerreiras aborígenes (trabalho dos stylists Julia Moraes e Gabriela
Fernandes) por meio de um time de tops, como as modelos Renata Kuerten, Barbara Berger e
Cintia Dicker.
Lethicia Bronstein abrirá o line up de desfiles, no dia 22, junto com a grife Anne Folle, que vai
explorar o formato da camiseta em vestidos e blusas, peças queridinhas da marca. A coleção
“Lotta Love”, homenagem ao festival homônimo e à diva da música Tina Turner, recria peças
contendo brilho metálico do cetim sintético e franjas em profusão, além de estamparia de
grafismos, ilustrações e outras coberturas feitas à mão.
Já os veteranos Denise Valadares e Victor Dzenk serão a atração do dia 23, com coleções
diferenciadas. Intitulada “Caminhos”, a coleção de Denise Valadares, que desde a temporada
passada uniu forças com o stylist Alberth franconaid, revisita o passado, renovando moletons
bordados, peças ícones da marca, ao mesmo tempo que investe na alfaiataria de calças,
casacos e vestidos. Antenada aos desejos da consumidora, Denise Valadares aposta na moda
sustentável, apresentando roupas upcycle, itens de coleções antigas que ganham novos
acabamentos e bordados para o outono/inverno 2020.
Victor Dzenk, por sua vez, elege materiais como couro e chifon de seda para reforçar a imagem
de uma mulher empoderada e, ao mesmo tempo, feminina e sensual. A “Odisseia Victor
Dzenk” é o tema da nova coleção do estilista, com desfile inspirado no imaginário das heroínas
futuristas do cinema. Na narrativa planejada para a apresentação, as estampas são a cereja do
bolo, com destaque para imagens de explosão cromática da queima do vidro desenvolvidas
pelo artista plástico Célio Olímpio.
Os associados do Sindijoias/MG e SindivestAlagoas repetem o sucesso das últimas edições com
desfiles coletivos de cada categoria. Com um grupo eclético de marcas que inclui Atelier
Chilaze, Carlos Penna, Hector Albertazzi, Leguedê e Soraya Campos – as duas últimas fazendo
sua estreia na passarela do evento –, a apresentação do Trendbijoux by Sindijoias-MG elegeu o
tema “Corpo Celeste”. O desfile vai mostrar as principais tendências no mundo da joalheria,
bijuterias e folheados, agregando o DNA de cada marca e uma visão plural da relevante
produção do setor. Com styling de Mariana Sucupira e coordenação geral de Carlos Penna, a
apresentação será dividida em seis blocos, com
O Coletivo Alagoas também reuniu marcas que são referência do setor de vestuário e
acessórios, em um total de 11 grifes que empregaram esforços para produzir um desfile
movido pela tradição do trabalho manual. Desde a estreia na edição de inverno 2019,

associados do Sindivest (Sindicato das Indústrias do Vestuário, da Confecção de Roupas
Íntimas e da Fabricação de Bijuterias e de Joalheria do Estado de Alagoas), estilistas e
designers já apresentaram ao público da semana de moda mineira as belezas naturais das
terras alagoanas.
O outono/inverno 2020 do Coletivo Alagoas será pautado no artesanato produzido na Ilha do
Ferro – povoado de Pão de Açúcar, às margens do rio São Francisco, no sertão alagoano. O
protagonista do desfile será o bordado Boa Noite, trabalho único no Brasil e executado pelas
mulheres da região. As marcas Alana Tenório, Aquas Beachwear, Ateliê Criar, Caleidoscópio,
Endy Mesquita, Estúdio Monteferro, Leila Monteiro Brand, Lucia Bastos, Maneka, Manu
Mortari e Sandra Cavalcante vão apresentar criações de roupas e acessórios explorando a
riqueza de bordados, volumes, tecidos e texturas.

Confira a lista completa:
22/10 (terça-feira)
19h – Lethicia Bronstein / Anne Est Folle
21h – Passarela Têxtil
23/10 (quarta-feira)
19h - Denise Valadares / Trendbijoux by Sindijoias
21h Coletivo Alagoas / Victor Dzenk

Serviço
Minas Trend – “Tecendo Futuros”
Data: 22 a 25 de outubro de 2019
Horário de funcionamento:
22/10 - terça-feira - de 12h as 22h
23 e 24/10 - quarta e quinta-feira - de 10h as 20h
25/10 - sexta-feira - de 10h as 17h
Local: Expominas | Belo Horizonte – MG
Informações: http://www.minastrend.com.br/edicao/

