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Os looks da Intercoiffure Brasil
A capital mineira recebeu a segunda convenção nacional
da instituição com desfiles de cortes, penteados e make-ups
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os dias 17 e 18 de julho, Belo Horizonte (MG)
foi palco de um evento que apresentou as tendências de corte,
coloração e penteados para a primavera-verão 2012. Foi a
segunda convenção nacional da Intercoiffure Brasil, que
contou com cem participantes vindos de várias partes do País.
Sob o comando do casal presidente da Intercoiffure Brasil,
Jacques e Janine Goossens, foi promovido um “fórum” para
os jovens talentos. Atividades artísticas e técnicas, avaliações
de inglês, dinâmicas de grupo e outras iniciativas que
contribuem para uma boa formação profissional culminaram
em um desfile especial, cujos participantes foram premiados
com passagens de ida e volta para Roma, para o Congresso
Mundial da Intercoiffure 2012.
Inspirada na coleção Tribal Chic, desenvolvida por Manno
Escobar e inspirada em tribos indígenas e africanas,
a apresentação ganhou destaque com as maquiagens
especiais e com as pinturas feitas nos corpos de modelos,
assim como os cortes dos cabelos em linha reta.
Outro momento especial foi o desfile beneficente Pas de
Deux (Passo para Dois, em português), que aconteceu no
Minas Tênis Clube II, com direção artística de Manno Escobar
e Mauricio Pina e figurinos assinados pela estilista Esther
Baumann, da Acquastudio. Na ocasião, apresentou-se o
conceito de moda e estilo, que imprimiu as grandes tendências
da temporada: formas geométricas e xadrez, pop art e tramas
em preto e branco introduziram a arte em “prêt-à-porter”.
Parte da renda do evento foi destinada ao Projeto Education
for Life, da Intercoiffure Mondial, e ao Hospital da Baleia,
de Belo Horizonte, que atende a pessoas de baixa renda.
Desfile Pas de Deux

Os vencedores do concurso, Alexss Guedes e Herbert Tramontini
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