Multiplan apresenta: Life style

A Multiplan sempre esteve atenta aos movimentos das pessoas. Afinal,
pessoas são inspiração. Como uma grande praça, os shoppings de uma das maiores
empresas do Brasil, recebem seus clientes com conveniência, lazer e conforto. É a
dinâmica das cidades dentro do Mall. E nada mais adequado do que representar esse
life style no desfile que marca a estreia da Multiplan nas passarelas do Minas Trend.

Com a palavra, a diretora criativa do desfile Mary Figueiredo Arantes.

Life style.
Nunca uma palavra foi tão levada à sério como Life Style. Estilo e qualidade de vida
apontam mais que nunca, nosso caminhar no mundo, nosso modo de ser e também a
vontade de sermos quem somos. O sentimento é de renovação, novos caminhos, uma
alimentação natural, saudável, vontade de fazer esportes, coisas que nos deem
prazer, desde ler um bom livro ou até mesmo escalar o Kilimanjaro.

E nada mais determinador do que uma imagem para passar todo esse frescor de vida:
nossa roupa, nosso código informativo de levar aos outros a imagem de quem somos
e o que pensamos. Não é à toa que as roupas hoje já veem esgarçadas, puídas,
manchadas, com lavagens especiais. Os tecidos ao nos tocarem nos passam leveza,
nos acariciam, já foram estonados e amaciados, nos dão a sensação de prazer, como
se dissessem que as roupas já foram nossas, trazem em seus puídos e “leves
defeitos”, intencionais, a ideia de pertencimento.

Palavras como leveza, zen, yoga, mantra, mindfulness, prazer, vento no corpo, nuvem
no céu, algodão doce, flor de algodão, cores claras que nos fazem lembrar o estarmos
em casa, fizeram nossa direção. Ninho, flores secas, natureza e tudo que nos remete
ao natural, produtos feitos à mão, cestarias, rendas, tricôs, algodão, linhos
amassados, conforto e prazer, são os códigos que gostaríamos de passar neste
desfile. A sobreposição de roupas e texturas, bem como o artesanal, aliado à
sofisticação é nossa forma de vestir levemente.

A trilha leve, nos remete ao bem-estar, começa com Nara Leão cantando Estrada do
Sol e finaliza com a doce música, Coisa Linda, de Thiago Iorc. Mayara Andrade faz a
ponte entre as duas músicas, com toda sua modernidade sonora.
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