Palestra Inspirações 2023 abre edição Outono/Inverno do Minas Trend
Designer Marnei Carminatti traz propostas que debatem o futuro da
moda pós-pandemia

O Brasil tem grande potencial na criação de novos conceitos e um olhar atento da moda
para a diversidade. É o que destacou Marnei Carminatti, especialista em processo criativo
para desenvolvimento de produto, conteúdo, pesquisa e curadoria de coleções no Brasil e
na América Latina, na palestra inaugural da 26ª edição do Minas Trend, que acontece de
1º a 4 de novembro, no Expominas, em Belo Horizonte.
A Palestra Inspirações 2023, que está gravada no canal do Minas Trend no Youtube,
apresentou a cartela de cores e a metodologia pirâmide que organiza uma coleção e todo
o processo para atender as novas exigências do consumidor. A aposta para as futuras
coleções é em cores iluminadas em contraste com as mais sóbrias. A intenção é criar um
universo mais sofisticado. O destaque é o dourado, os tons alaranjados, tons pastéis e as
cores clássicas com o reposicionamento das tonalidades.
Sobre o pós-pandemia, Carminatti destacou que “o futuro vai exigir ações positivas. Inserir
propósito na cadeia de valor de um produto será fundamental para o seu sucesso. A força
da palavra antídoto resume a necessidade de acharmos um caminho a partir das
experiências vivenciadas na pandemia, disse.
Para o especialista, é preciso compreender que diante dos desafios dos últimos meses
existe a necessidade de voltarmos nossos sensores para a natureza. “Estamos
interconectados e cada ação individual, a partir de nossas escolhas, impacta na
preservação para as futuras gerações”, diz.
A live inaugural do salão de negócios teve como objetivo oferecer aos empresários do setor
inspirações para o desenvolvimento de futuras coleções com o olhar no que será tendência
em materiais, tecidos, estampas e cores. Marnei Carminatti, que é também coordenador
do projeto Preview do Couro, destacou além do couro os materiais sintéticos estarão
presentes tanto nos tecidos quanto nos calçados e acessórios.
Para assistir à palestra Inspirações 2023 - Inspirações e referências para o setor da moda
- cartela de cores e a metodologia da pirâmide de produtos acesse aqui:
https://youtu.be/iGwwNzFNXdQ

Informações sobre a 26ª edição do Minas Trend estão disponíveis no site oficial
www.minastrend.com.br.
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