Denise Valadares abre terceira noite de desfiles no Minas Trend
Estilista repete parceria com Alberth Franconaid e reforça DNA da marca com
bordados bem trabalhados e modelagens democráticas

A história de Denise Valadares no Minas Trend começou há pouco tempo, mas é
sólida o bastante para que os alicerces da estilista com a semana de moda mineira
estejam consolidados. Seja no salão de negócios ou nas passarelas, a marca
arranca elogios desde sua estreia oficial, em 2015.
Na noite do dia 23, a mineira abriu a passarela de desfiles e apresentou suas
apostas para o Inverno 2020. A coleção foi resultado de mais uma parceria da
estilista com o stylist Alberth Franconaid, conhecido por abusar da personalidade
em suas combinações. A ludicidade de Alberth e a criatividade de Denise deram
origem à coleção “Caminhos”, que inundou a passarela com looks
monocromáticos e marcantes. Enquanto o preto, o off-white, nude e caramelo
predominaram, os bordados – criação que está no DNA de Denise - continuaram
em formas abstratas e florais trabalhadas em pedrarias, cristais e vidrilhos.
Em parceria com o Cêdro Têxtil, “Caminhos” chegou repleta de tecidos naturais,
como o algodão e o jeans, com processos de lavagens reduzidas e que valorizam
a cadeia sustentável como o wash e viggo. Denise também trouxe para a
passarela peças em upcycle que usa a reutilização criativa de materiais para a
concepção de novas peças. Para finalizar, a marca modelou seus looks com renda,
gabardine de seda, crepe, tule e moletom- tecido que unido aos bordados, trouxe
reconhecimento nacional à marca.

As passadas das modelos revelaram shapes ora fluidos, ora estruturados,
traduzidos em calças, casacos e vestidos de diversos comprimentos. Peças
oversized, mangas bufantes, transparências e babados arremataram o desfile de
"Caminhos".
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