Minas Trend: conheça os principais expoentes da moda autoral mineira

Estilistas desfilam na abertura da 24ª edição que acontece no dia 08 de
abril
O Minas Trend apresenta e revela nomes importantes da cena criativa mineira,
fomentando a renovação do mercado da moda. Na 24ª edição, que acontece
de 9 a 12 de abril, 17 estilistas foram selecionados pelo diretor-criativo do
evento, Ronaldo Fraga, para apresentar trabalhos inspirados no tema “Em Dias
de Sol”. O desfile do projeto ‘Design de Autor’ acontece um dia antes da
abertura oficial do evento, somente para convidados, no pavilhão do
Expominas.
Cada marca leva para a passarela cinco looks, mostrando as novidades dentro dos
segmentos de vestuário, calçados, bolsas, joias e bijuterias. “Solarizar”,
“Oxigenar”, “Diversificar”, “Viajar” e “Sensualizar” são as palavras-chaves da
estação. “A seleção desses nomes é feita em cima daqueles que apostam no
caminho da autoria independente das tendência internacionais”, explica Fraga.
São eles: 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 de designers também participa
do salão de negócios do evento.
O Minas Trend abre as portas para o público de 9 a 12 de abril com diversas
atrações culturais, palestras e gastronomia e é uma iniciativa da Federação
das Indústrias de Minas Gerais – FIEMG.
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