19º MINAS TREND – OUTONO/INVERNO 2017
“AQUI SE CRIA”

Singularidade dos movimentos Barroco mineiro e Modernismo da Pampulha, o mais
novo patrimônio cultural mundial da humanidade, é a principal referência do tema da
edição outono-inverno/2017 da semana de moda mineira.

Traçando um paralelo entre a vanguarda do barroco mineiro, que já se mostrava
arrojado ao apresentar anjos miscigenados e curvas montanhas em suas obras, e o
conjunto arquitetônico da Pampulha, um dos ícones do modernismo brasileiro, o
Minas Trend definiu o tema – Aqui se Cria – da próxima edição, que acontece de 04 a
07 de outubro, no Expominas, em Belo Horizonte.
Celebrando esses dois movimentos como símbolo da vocação mineira para inovação, o
tema propõe um resgate do novo, da ruptura e da experimentação como fonte de
inspiração dentro do processo criativo, resgatando a importância da identidade
cultural como diferencial competitivo dentro da indústria de moda.
O objetivo, segundo a FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de Minas de Gerais,
realizadora do Minas Trend, é destacar a tradição e o pioneirismo criativo da indústria
mineira, que, especialmente no setor de moda e acessórios, está sempre à frente
investindo em matérias-primas diferenciadas, aliadas às novas tecnologias e pesquisas,
para reforçar e manter sua vocação para a produção de artigos reconhecidos pela
inovação, design e alta competitividade. Esta edição reflete a influência da vanguarda
do estado nas artes e na arquitetura e de que forma esses movimentos colaboraram
para a formação do DNA criativo da indústria de moda mineira.
Dentro desse contexto, a concepção gráfica e visual da 19ª edição baseou-se nos
aspectos formais de elementos presentes no barroco e no modernismo – como
movimento, contraste, expansão e ruptura – para criar um cenário abstrato, em preto
e branco para refletir o contraste entre luz e sombra, pontuado pela luminosidade do
ouro e o azul que remete ao céu presente nas obras dos grandes pintores modernistas
brasileiros.

Considerado um dos principais eventos de lançamento de moda do país, o Minas
Trend oferece aos compradores lojistas de todo o Brasil e exterior uma experiência
única ao aliar negócios e atividades inspiracionais como desfiles, exposições e
palestras, entre outras, de forma a estimular a criatividade e novas práticas de gestão
entre os profissionais do setor.
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