Raquel de Queiroz apresenta Poesia
Nova coleção da label traz nostalgia à tona e marca sua estreia na passarela do Minas Trend
Inspirada numa saudosa lembrança da infância, Raquel de Queiroz viaja no tempo para criar sua nova coleção, intitulada de Poesia. Com referências dos poemas da época de escola como “As Borboletas” de Vinicius de Moraes, “Festa de Cores” de Iêda Dias e “Círculo Vicioso” de Machado de Assis, as peças estão repletas de elementos lúdicos e detalhes delicados, nas formas e bordados, sempre com o uso de muitas
cores. Pássaros, borboletas, flores, plumas, franjas e cristais são traduzidos na nova coleção de Raquel de
Queiroz, que será apresentada na próxima edição do Minas Trend, com styling de Daniel Ueda e parceria
com a Free Flats para o fashion show. A marca mineira, que participa do Minas Trend Preview desde 2013,
desfila pela primeira vez no evento, prometendo um verdadeiro show na passarela.
Referência em moda festa, o trabalho handmade de efeito único nas texturas, relevos e padronagens coloridas, levam a marca a produzir suas criações pensando na praticidade e no desejo feminino. Os looks passeiam entre vestidos longos e curtos com paetês, canutilhos e bordados em efeito 3D que dão textura e
armam suas criações exclusivas, além de belíssimos macacões inteiramente bordados, peça desejo das
mulheres mais autênticas.
Na cartela de cores da nova coleção, a estilista propõe cores primárias e aposta em tons alegres, como azul,
amarelo e vermelho, mesclando menta, coral e cassis. Para Raquel de Queiroz “Estar presente num evento
como o Minas Trend é ter a oportunidade de, muito mais do que vender minhas criações, mostrar a minha
história através da moda.” Cerca de 30 looks serão apresentados na passarela no dia 10 de abril, no Expominas, com trilha sonora especial, que encerra o evento em grande estilo.

Sobre Raquel de Queiroz
Apaixonada por arte desde criança, fez do talento sua ocupação e aos 12 anos já costurava a mão delicados
vestidos de boneca e criava ilustrações, que já naquela época eram comercializados. Aos 15 anos, ganhou
de seu pai a primeira máquina de costura – que está no ateliê até hoje. Após algumas tentativas frustradas
de abrir sua própria loja, mudou-se com as duas filhas pequenas para Uberlândia em 2002 e montou seu
ateliê na sala de casa. Com ajuda de suas filhas Bruna e Barbara no bordado e na costura, ela rapidamente
fez sucesso na cidade.
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