22º MINAS TREND:
EXPOSIÇÃO REVELA A CORRELAÇÃO DA MODA COM OUTROS SEGMENTOS INDUSTRIAIS
Denominada MW + INDUSTRIAL + MODA, mostra reúne editoriais de quatro stylists produzidos
em ambientações industriais de outros segmentos que, direta ou indiretamente, fazem parte
da cadeia de moda.
Destacar o trabalho e a visão particular de profissionais que alavancam a cadeia produtiva da
moda é o principal objetivo da exposição MW + INDUSTRIAL + MODA, que será apresentada no
próximo Minas Trend – evento realizado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais
(FIEMG). Ela conta com editoriais produzidos pelos stylists Mariana Sucupira, Davi Leite, Thais
Mol e Maria Cândida com peças de fabricantes mineiros, participantes do Salão de Negócios.
As imagens dos editoriais foram produzidas nas dependências de indústrias do estado
reconhecidas pelo seu desempenho nos âmbitos ambiental, social e econômico.
O resultado desse trabalho, composto por vídeos veiculados em grandes painéis de LED e
fotografias em formatos ampliados, será destaque do foyer principal do Minas Trend,
reforçando o conceito do tema inspiracional da temporada - “Nosso Lugar Somos Nós” - que
traz como referência estética a relação afetiva dos mineiros com a natureza e a sua
importância na indústria da moda do estado.
“A exposição evidencia o trabalho de profissionais que têm um papel importante na
consolidação dos negócios da moda”, analisa Pedro Lázaro, diretor criativo do evento. “São
stylists, profissionais de beleza, fotógrafos e vídeo-makers que, ao se apropriarem da criação
do estilista, a inserem num contexto particular com o propósito de aproximar e estimular o
desejo de consumo”.
Mariana Sucupira produziu o editorial na fábrica da Balteau, fabricante de equipamentos
elétricos de Itajubá, no Sul de Minas. Davi Leite produziu na Cedro Textil, uma da principais
tecelagens de jeanswear do país, Thais Mol desenvolveu sua proposta na icônica Usiminas, a
mais conhecida usina de aço brasileira, e Maria Cândida refletiu seu conceito no Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, em Confins.
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