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Projeto Referências Brasileiras traz Bumba Meu Boi, Caboclos e Vaqueiros que
inspiram o Verão 2019
Quem buscar no Inspiramais - Salão de Design e Inovação de Componentes (03 e 04 de
julho, São Paulo) por inspirações que antecipem o Verão 2019 encontrará no Projeto
Referências Brasileiras releituras trazidas dos brincantes do Bumba Meu Boi, os
Caboclos de Fita, Rajados, Caboclos Reais, Vaqueiros de Cordão e Caboclos de Pena.
“Temos os fenômenos teatrais, como o boi, como figura principal e está presente em
vários Estados brasileiros. O principal atributo da estação é a resistência ao tempo e
sua capacidade de reinventar-se, sem perder sua essência. Nos personagens
brincantes do Bumba Meu Boi, por exemplo, encontramos a teatralidade perfeita para
criar os materiais e os produtos para o Verão de 2019” conta Jefferson de Assis,
designer e consultor do Núcleo de Design da Assintecal, responsável pelo projeto.
“O Verão 2019 vem também com o alinhamento da cultura brasileira, destacado no
Preview do Couro, que retrata da “Resistência” apoiada nas palavras-chave: Teatral,
Folclórico, Volume, Bordado e Over-Info”, completa Jefferson de Assis.
O Projeto Referências Brasileiras retrata a cultura brasileira através da pesquisa
histórica e iconográfica decodificada em materiais e produtos sob a coordenação do
estilista Jefferson de Assis, responsável pela criação destes componentes e protótipos.
Participam desta edição as empresas Couroquimica, Stickfran, Fiveltec, Stamp Trom e
Confortin e como apoiadoras na execução de protótipo, Biaggio, Bouts, Dona Prisca, La
Pozze, Pampilli e Zapplin.

Sobre o Inspiramais
O Inspiramais – Salão de Design e Inovação de Componentes chega a mais uma edição,
levando as principais inspirações da próxima temporada para a cadeia produtiva da
moda brasileira. Considerado um dos principais salões do gênero da América Latina,
promove o contato entre a indústria e as inspirações e as matérias primas para o
Inverno 2018, além de apresentar também novidades em componentes, tecidos,
sintéticos, couros, saltos, enfeites, aviamentos e outros itens que estarão disponíveis
na estação.
Realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro,
Calçados e Artefatos (Assintecal); By Brasil Components and Chemical, Centro das
Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e Brazilian Leather. Conta com a promoção da
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) e parceria com a
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Também tem o apoio da Abest, Abiacav, Abicalçados, Global Fair, In-Mod, BenefícioSP,
IBB, IBGM e Texbrasil, Prefeitura de São Paulo e patrocínio da Altero, Bertex, Brisa
Intexco, Britânnia Têxtil, Caimi & Liaison, Cipatex, Cofrag, Colorgraf, Componarte,
Diamond, Sappi Dinaco, Tecnoblu, Vicunha Têxtil, Wolfsore e York.
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