A icônica Iris Apfel ganha exposição e peça de teatro interpretada por Nathalia
Timberg durante o Minas Trend
Exposição feita pelos alunos do SENAI Modatec faz parte da programação cultural da
24ª edição da semana de moda mineira; peça de teatro acontece no SESIMINAS
O Minas Trend, o principal salão de negócios de moda da América Latina, que acontece
até o dia 12 de abril no Expominas, em Belo Horizonte, traz em sua programação
cultural uma homenagem a Iris Apfel, americana empresária e designer de interiores,
que, aos 97 anos, é ícone de estilo no mundo da moda.
Uma das atrações é a exposição de looks inspirados no estilo de Iris feita pelos alunos
do Curso de Aprendizagem Industrial e Confecção em Moda, oferecido gratuitamente
pelo SENAI Modatec, do Sistema FIEMG, de Belo Horizonte. A exposição traz croquis e
peças em diversas padronagens, cores e estampas. Destacam-se os big colares,
acessório sempre presentes nas produções de Iris, além da sua marca registrada - o
óculos preto com armação redonda.
A mostra, que ficou durante a semana atraindo milhares de visitantes no Expominas,
muda de endereço e vai para o Teatro SESIMINAS, onde acontece o espetáculo
“Através da Iris”, interpretado pela atriz Nathalia Timberg. Na peça, Iris dá entrevistas
e conta sobre suas histórias vividas para uma equipe de reportagem. Escrita por Cacau
Hygino, direção de Maria Maya, e styling de Tatiana Brescia, o espetáculo já passou
por São Paulo e Rio de Janeiro.
A apresentação faz parte do projeto “Os clássicos estão na moda”, patrocinado pela
CEMIG, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Sobre Iris
Com o discurso “More is more, less is a bore” (mais é mais, menos é chato), Iris Apfel
revela excentricidade e é considerada uma das principais figuras da moda ao redor do
mundo. Para se ter uma ideia, a decoração da Casa Branca passou pelas mãos de Iris
nove vezes, em diversos mandatos. Em 2002, ganhou uma exposição do Metropolitan
Museum of Art de Nova Iorque.

SERVIÇO:
Espetáculo Através da Iris com Nathalia Timberg
Sábado – Dia 13/04 - 20h
Domingo – Dia 14/04 – 19h
Local: Teatro SESIMINAS – Rua Padre Marinho, 60 - Santa Efigênia, BH
Ingressos: R$ 50,00 (inteira) R$ 25,00 (meia entrada)
https://www7.fiemg.com.br/sesi/centro-de-cultura/belo-horizonte/agenda/detalhe/atraves-d
a-iris
Informações: www.minastrend.com.br
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