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Preview do Couro apresenta “Resistência” como inspiração para o Verão 2019
Quem sabe o que a moda reserva para o Verão 2019? O Inspiramais - Salão de Design
e Inovação de Componentes (03 e 04 de julho, São Paulo) antecipará por meio do
projeto Preview do Couro às inspirações para a estação mais quente dos próximos dois
anos. Os visitantes poderão conferir nesta exposição cores, texturas e estampas
aplicadas em 18 peles - resultado final de um trabalho de consultoria realizado sob a
coordenação de Marnei Carminatti, do Núcleo de Design da Assintecal, em conjunto
com os consultores Ramon Soares, Daniel Ormeleze, Emmanuelle Tonani e Rodrigo
Cezário.
Segundo Carminatti, “Resistência" é o tema inspirador do verão 2019 que estará em
destaque no Preview do Couro. "A cartela de cores é iluminada, multicolorida como
um arco-íris, vermelhos, azuis, amarelos, laranjas e verdes, evidenciam alegria e
otimismo, tons delicados de rosa e lilás, refrescam e equilibram a cartela para estação
mais ensolarada da temporada, adianta Marnei. "Aspectos de tressê, gravações
clássicas de textura réptil e de desenhos decorativos, indicam um olhar para o
passado, onde acabamentos manchados e encerados, transmitem uma imagem de
valor atemporal, que compõem com estamparia floral e aplicações, elementos que
afirmam a identidade e a memória de uma cultura ou região, propondo o artesanal
como resistência e oposição ao moderno e descartável”, complementa do designer.
Após o Inspiramais, o Preview do Couro irá rodar o mundo com o projeto Brazilian
Leather, que apresentará estes couros em feiras em Paris, Nova York e Xangai. Então, a
chance de ver tudo com ineditismo é aqui, no Brasil. Não perca. Inscreva-se
em www.inspiramais.com.br
Nesta edição participam as empresas Arte da Pele, Baby Leather, Romeu Couros,
Couroquimica, Curtume Santa Croce, CV Couros e Peles, FAF Couros, Mucca Pelli,
Curtume Natur, Nova Kaeru, OCM Couros, Curtume Partner, Rhoma Pelles,
Romicouros, Tre Anytry, Curtume Nimo, Wellour Couros e Curtume Tropical.
O Preview do Couro é uma realização da Associação Brasileira de Empresas de
Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) e o Centro das Indústrias
de Curtumes do Brasil (CICB), com apoio dos projetos Brazilian Leather e By Brasil ambos desenvolvidos pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e

Investimentos (Apex-Brasil) para o incentivo às exportações de couros.
SERVIÇO
INSPIRAMAIS – Salão de Design e Inovação de Componentes
data: 03 e 04 de julho de 2017
horário: das 9 às 19h
local: Centro de Eventos Pro-Magno – São Paulo (Rua Samaritá, 230 - Casa Verde, São
Paulo)
Entrada gratuita para profissionais do setor
Inscreva-se: http://assintecal.sigevent.com/visitantes/formularios.php?id_edicao=11
Site: www.inspiramais.com.br
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