De Portas Abertas: exposição apresenta looks coloridos no Minas Trend

30 manequins mostram diversidade, multiplicidade e positividade do salão de negócios

De portas abertas para as conexões e para os negócios. Uma mostra do que está pulsando nas
empresas, do clima coletivo que ganhará as ruas no Outono/Inverno 2022. Retrato do momento
de recomeço trazendo conforto, proteção, otimismo, alegria e esperança traduzidos em vestidos,
saias, calças, bolsas, calçados e acessórios. Essa é a essência da exposição de manequins com
as 73 marcas participantes da 26ª edição do Minas Trend, que começa nesta segunda-feira
(1º/11), e vai até o dia 4 de novembro, no Expominas, em Belo Horizonte.
Na cartela de cores o rosa, o vermelho, o alaranjado, os tons terrosos tão presentes no Brasil e
em Minas, com forte tradição artesanal. Verde, off White, branco, tudo se junta, se encontra e se
amarra, tudo, porque Minas é múltipla, variada, no jeito de comer, vestir, falar, pulsar e de se sentir
bem-vindo, com as portas abertas.
A exposição tem a curadoria de Davi Leite. Segundo ele, a intenção é mostrar um recomeço com
positividade. “No começo pensei no branco, mas as cores trazem positividade, trazem
acolhimento. Viemos de tempos tão duros e difíceis que estamos buscando o colorido. A cor,
quando a gente mistura, é mais rica, isso é interessante quando mostra variedade”, diz.
Ele espera que as pessoas tenham uma sensação boa, que os looks tragam alegria e esperança.
“As cores me trazem muito isso. Fomos para uma cartela de cores que as marcas também terão
em suas coleções, como rosa, vermelho, verde, off White, e os tons terrosos, que eu acho que têm
muito a ver com o Brasil e com Minas porque temos muita tradição do artesanal”, conta Leite.
Informações sobre a 26ª edição do Minas Trend estão disponíveis no site oficial
www.minastrend.com.br.

Serviço: 26ª edição do Minas Trend
Salão de Negócios Exclusivo para lojistas e compradores:
Datas: 1° a 4 de novembro de 2021
Horário: 10h às 20h
Local: Expominas - Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte - MG, 30510-000

26ª edição do Minas Trend será realizada até o dia 4 de novembro, com programação híbrida: online e presencial, seguindo todos os protocolos sanitários de segurança. O Salão de Negócios é
exclusivo para lojistas e compradores e está sendo realizado no Expominas, em Belo Horizonte
(MG), das 10h às 20h, com agendamento prévio. Excepcionalmente nesta edição não haverá
desfiles, nem programação cultural. A programação on-line pode ser conferida no site
www.minastrend.com.br/programacao
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