Minas Trend abre as portas com desfile de marcas autorais
Suavidade e leveza dão o tom na passarela
A 24ª edição do Minas Trend abriu as portas ontem (08) com o desfile
“Design de Autor”, no Expominas, em Belo Horizonte. Ao todo, 17 estilistas
foram selecionados pelo diretor-criativo do evento, Ronaldo Fraga, para
apresentar trabalhos inspirados no tema “Em Dias de Sol”. O Minas Trend
apresenta e revela nomes importantes da cena criativa mineira, fomentando a
renovação do mercado da moda. Até o dia 12 de abril os looks apresentados
ficarão em exposição no foyer do Expominas, que é aberto ao público.
Com styling de Mauricio Ianes e beleza de Ricardo dos Anjos, cada marca
levou para a passarela cinco looks, mostrando as novidades dentro dos
segmentos de vestuário, calçados, bolsas, joias e bijuterias. “O verão tem
cores e formas que nos inspiram e trazem uma renovação e crença na vida e
na moda”, comenta Ronaldo Fraga. Destaque para o pocket show da cantora
Zélia Duncan e do violoncelista Jaques Morelenbaum, com repertório todo de
Milton Nascimento.
Marcas presentes: A.Gots, Anne Est Folle, Camila Akemi, Candê, Carlos
Penna, Fe-Lis, Jardin, Jessica Andrade, Libertees, m.AKT, Miêtta, Moon,
Nouveau Jour, Nuu Shoes, Pauzzi, Victoria e Virginia Barros. O grupo
também participa do salão de negócios do evento, que acontece de 9 a 12 de
abril.
“Criativa, inovadora e tecnológica - sobretudo, inclusiva e transformadora. É
assim a indústria da moda que queremos mostrar à sociedade”, diz Flávio
Roscoe, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG).
Com intensa programação cultural e gastronômica, o Minas Trend segue até
sexta-feira e é aberto ao público. O evento é uma iniciativa da FIEMG.
SERVIÇO
Minas Trend – Primavera/Verão 2020
Data: 9 a 12 de abril de 2019
Horários:
Salão de Negócios

3ª a 5ª feira - 10h às 20h
6ª feira – 10h às 17h
Feirinha Aproxima - Gastronomia
3ª a 5ª feira - 11h às 23h
6ª feira – 11h às 18h
Local: Expominas – Av. Amazonas, 6.200 - Belo Horizonte – MG
Informações: www.minastrend.com.br
Informações para Imprensa:
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