
15 A 20 DE DEZEMBRO 
ONLINE _ GRATUITO



O FEED DOG BRASIL está de volta!
Num ano que trouxe tantos desafios, é crucial pensar e 
repensar a moda e a forma como a produzimos e nos 
relacionamos com ela. 
Por isso, o festival propõe uma celebração à moda e 
seus grandes criadores, mas promove também um 
debate sobre os desafios sociais e culturais do setor e a 
relação da indústria com o meio ambiente, o consumo, 
as políticas de inclusão e a agenda antirracista. Afinal 
de contas, que moda queremos para o futuro? 
Para mergulhar nessas reflexões, a programação traz 
quinze documentários e sete encontros com criadores 
e profissionais da moda brasileira, apresentados de 15 
a 20 de dezembro para todo o Brasil. E o melhor: tudo 
online e gratuito, pra você curtir sem sair de casa!
FEEDDOG.COM.BR

ModaÉ
Cultura

http://www.feeddog.com.br/


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

FILME DE ABERTURA

O IMPÉRIO DE PIERRE CARDIN
P. DAVID ABERSOLE, TODD HUGHES | EUA, 2019 | 97’
Existem poucos nomes mais universais do que Pierre 
Cardin. Sua marca está em roupas, calçados, acessórios, 
perfumes, malas, joias… aviões. Trabalhador incansável, 
Cardin espalhou seu nome pelos cinco continentes, sempre 
com propósitos e ideias muito claras. Neste filme, ele conta 
sua história, mostra suas principais criações e fala de suas 
frustrações e dilemas sem nunca perder o senso de humor. 

TERÇA _ 15/12 _ 20H  |  SESSÃO GRATUITA

http://br.in-edit.tv/feeddog/237
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PARA ACESSAR O FILME, CLIQUE NO TÍTULO



#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

MARTIN MARGIELA:  
IN HIS OWN WORDS
REINER HOLZEMER | BÉLGICA/ALEMANHA, 2019 | 90’
Mesmo dez anos depois de deixar o mundo da moda, o 
nome Martin Margiela ainda desperta uma mistura de 
mistério, admiração e intriga que nenhum outro designer 
conseguiu reunir. Sem nunca ter saído do anonimato (nunca 
se deixou fotografar), suas mãos acompanham sua voz 
para revelar pela primeira vez sua infância, sua trajetória 
profissional e seu deslumbrante processo criativo.

16/12 A 20/12  |  ACESSO GRATUITO Legenda  
Descritiva 

http://br.in-edit.tv/feeddog/224


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

THE DISAPPEARANCE OF  
MY MOTHER
BENIAMINO BARRESE | ITÁLIA, 2019 | 96’
“Podem me vestir, pentear e maquiar como quiserem, mas o meu 
eu verdadeiro não é fotografável porque não estou à venda”, disse 
a modelo italiana Benedetta Barzini quando era um dos rostos 
favoritos de Richard Avedon, Irving Penn, Diana Vreeland e Andy 
Warhol. Décadas depois, seu caráter irreverente e combativo 
permanece indomável: aos 75 anos, sua missão é sumir do mapa 
e dar adeus a esse mundo obcecado pela imagem. 

16/12 A 20/12  |  ACESSO GRATUITO Legenda  
Descritiva 

http://br.in-edit.tv/feeddog/225


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

O IMPÉRIO DE PIERRE CARDIN
P. DAVID ABERSOLE, TODD HUGHES | EUA, 2019 | 97’
Existem poucos nomes mais universais do que Pierre 
Cardin. Sua marca está em roupas, calçados, acessórios, 
perfumes, malas, joias… aviões. Trabalhador incansável, 
Cardin espalhou seu nome pelos cinco continentes, sempre 
com propósitos e ideias muito claras. Neste filme, ele conta 
sua história, mostra suas principais criações e fala de suas 
frustrações e dilemas sem nunca perder o senso de humor. 

15/12 A 18/12  |  ACESSO GRATUITO

http://br.in-edit.tv/feeddog/237


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

HALSTON
FRÉDÉRIC TCHENG | EUA, 2019 | 120’
A ascensão e queda de um dos maiores nomes da indústria 
da moda mundial parece coisa de livro. Halston começou 
trabalhando na fábrica de chapéus Bergdorf Goodman, 
se transformou no rei da moda nos Estados Unidos e, em 
pouco tempo, caiu pelo seu próprio peso. Designer favorito 
de celebridades como Jackie Kennedy, Bianca Jagger, Liza 
Minelli, entre outras, Halston tem uma história cheia de 
drama, luxo, sucesso, glamour, ciúmes e paixão.

16/12 A 20/12  |  ACESSO GRATUITO

http://br.in-edit.tv/feeddog/226


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

MACHINES
RAHUL JAIN | ÍNDIA/ALEMANHA/FINLÂNDIA, 2017 | 71’
O diretor Rahul Jain mostra o dia a dia em uma fábrica de 
tecidos em Gujarate, no oeste da Índia. Aqui o movimento 
repetitivo das máquinas se mistura com o trabalho mecânico, 
estafante e insalubre de centenas de trabalhadores que 
fazem jornadas de 12 horas. São os representantes de uma 
mão de obra barata, que não conhece direitos trabalhistas, 
idade ou condições de higiene e que encontra no trabalho 
duro a única saída para garantir o sustento de suas famílias.

16/12 A 20/12  |  ACESSO GRATUITO Legenda  
Descritiva 

http://br.in-edit.tv/feeddog/228


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

MCQUEEN
IAN BÔNHOTE, ETTEDGUI | REINO UNIDO, 2017 | 111’
Alexander McQueen sempre foi uma pessoa inquieta. 
Um gênio na passarela – onde conseguia exorcizar seus 
demônios – mas incapaz de lidar com o sucesso e encontrar 
a paz. Contando com depoimentos de pessoas próximas e 
vídeos caseiros, este filme de Ian Bonhôte e Peter Ettedgui 
mergulha na intimidade do personagem para contar a 
trajetória brilhante e trágica do artista. Um retrato definitivo 
de um dos últimos enfants terribles da moda.

16/12 A 20/12  |  ACESSO GRATUITO

http://br.in-edit.tv/feeddog/227


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

BANGAOLOGIA –  
THE SCIENCE OF STYLE
CORÉON DÚ | ANGOLA, 2016 | 85’
“Um Bangão é sempre Bangão” Mas o que é ser um Bangão? 
“Banga” é o termo africano que faz referência a uma forma 
de vestir característica do povo de Angola. Um estilo colorista 
que reza: “quanto mais extravagante, melhor”. Neste filme, o 
cineasta Coréon Dú quebra conceitos preestabelecidos sobre a 
cultura africana e dá um novo significado ao termo, mostrando 
as origens desse movimento e sua influência na moda e no 
estilo do mundo contemporâneo. 

16/12 A 20/12  |  ACESSO GRATUITO

http://br.in-edit.tv/feeddog/230


MAPPLETHORPE:  
LOOK AT THE PICTURES
FENTON BAILEY, RANDY BARBATO | ALEMANHA/
EUA, 2016 | 108’
Robert Mapplethorpe foi um dos artistas mais criativos, 
provocativos e importantes do século 20. Em sua curta 
carreira, quebrou paradigmas, escandalizou conservadores 
e liberais e chegou aos museus de arte mais prestigiados 
do mundo. Para contar essa história, os diretores Fenton 
Bailey e Randy Barbato não fizeram concessões, e dissecam 
a personalidade complexa desse grande artista. 

16/12 A 20/12  |  ACESSO GRATUITO

#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

http://br.in-edit.tv/feeddog/229
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PARA ACESSAR O FILME, CLIQUE NO TÍTULO



FAVELA É MODA
EMÍLIO DOMINGOS | BRASIL, 2019 | 75’
Abordando a recente tendência do surgimento de 
agências de modelos na periferia das grandes cidades, 
Favela É Moda apresenta uma geração que acredita 
na afirmação de identidades e sexualidades.  O filme 
questiona a força estética e política de jovens negros em 
busca de realização pessoal no mundo da moda. Melhor 
Documentário (Júri Popular) e Menção Honrosa (Júri 
Oficial) no Festival do Rio 2019. 

16/12 A 20/12  |  ACESSO GRATUITO

#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

Legenda  
Descritiva 

http://br.in-edit.tv/feeddog/238


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

ESTOU ME GUARDANDO PARA 
QUANDO O CARNAVAL CHEGAR
MARCELO GOMES | BRASIL, 2019 | 85’
A cidade pernambucana de Toritama é considerada um 
centro ativo do capitalismo local. Aqui, mais de 20 milhões 
de calças jeans são produzidas anualmente, em dezenas 
de fábricas caseiras. Orgulhosos de serem seus próprios 
chefes, os proprietários dessas fábricas trabalham sem 
parar em todas as épocas do ano, exceto no carnaval, 
quando vendem tudo que produziram e vão descansar. 

16/12 A 20/12  |  ACESSO GRATUITO Legenda Descritiva  
e Audiodescrição

http://br.in-edit.tv/feeddog/233


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

FIOS DE ALTA TENSÃO
SÉRGIO GAGLIARDI-GAG | BRASIL, 2018 | 78’
O que o seu cabelo fala a seu respeito? Com um tom 
que passeia entre o coloquial e o antropológico, o 
documentário Fios de Alta Tensão faz uma investigação 
sobre a importância do cabelo – o corte, o penteado, o 
turbante e outros adereços – na construção da identidade 
de indivíduos, comunidades e grupos étnicos.

16/12 A 20/12  |  ACESSO GRATUITO

http://br.in-edit.tv/feeddog/231


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

MINI MISS
RACHEL DAISY ELLIS | BRASIL, 2018 | 16’
Filmado inteiramente sob a perspectiva de uma criança de 
quatro anos, Mini Miss acompanha cinco meninas entre 3 
e 5 anos de idade, que participam do concurso de beleza 
Mini Miss Baby Brasil. O filme oferece uma visão única sobre 
a primeira infância, mostrando a capacidade de resistência 
das crianças em um mundo dominado por normas e desejos 
de adultos.

16/12 A 20/12  |  ACESSO GRATUITO

http://br.in-edit.tv/feeddog/235


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

PLANETA FÁBRICA
JÚLIA ZAKIA | BRASIL, 2018 | 11’
Este curta-metragem registra os últimos vapores de uma 
fábrica de chapéus em Campinas, no interior de São Paulo, 
que está prestes a ser demolida. Em linguagem de cinema 
direto, a diretora Júlia Zakia revê 100 anos de história em 
11 minutos de sons e imagens que falam por si.

16/12 A 20/12  |  ACESSO GRATUITO

http://br.in-edit.tv/feeddog/236


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

DEIXA NA RÉGUA
EMÍLIO DOMINGOS | BRASIL, 2016 | 85’
Deixa na Régua acompanha o dia a dia das barbearias da 
zona norte do Rio de Janeiro para revelar como o novo 
jovem brasileiro se relaciona com a beleza. No filme, o 
diretor Emílio Domingos retrata o cotidiano dos salões de 
beleza masculinos nas comunidades cariocas, colocando-
se ao lado dos barbeiros desses lugares. Deixa na Régua é o 
segundo longa da Trilogia do Corpo, iniciada com A Batalha 
do Passinho, de 2013, e concluída com Favela É Moda, de 
2019, destaque desta edição do Feed Dog Brasil.

16/12 A 20/12  |  ACESSO GRATUITO LIBRAS

http://br.in-edit.tv/feeddog/232


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

ALFAIATES DE  
BELO HORIZONTE
SÍLVIA GODINHO E ANA LUÍSA SANTOS  
| BRASIL, 2013 | 15’
Cinco alfaiates de diferentes gerações e origens revelam suas 
memórias, a trajetória na profissão e a relação da alfaiataria 
com a capital mineira. Um olhar sobre a passagem do tempo 
e este ofício, que hoje é ameaçado pela industrialização, mas 
que sobrevive baseado na excelência de seus profissionais.

16/12 A 20/12  |  ACESSO GRATUITO

http://br.in-edit.tv/feeddog/234


ins
pira

ções
O FEED DOG BRASIL reuniu um seleto grupo 
de criadores, professores, produtores e 
pensadores de moda para trazer inspiração, 
reflexão e abrir novas perspectivas neste 
segmento em constante transformação.
Além da programação de filmes, o festival 
oferece talks, debates e oficinas com grandes 
nomes da moda brasileira.
Confira as atrações da nossa programação 
paralela, anote as datas na agenda e 
participe desses encontros que preparamos 
especialmente para você.

PARA ACESSAR A ATIVIDADE, CLIQUE NO TÍTULO



#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

MASTER TALK | RONALDO FRAGA: 
“A MODA ALÉM DA ROUPA”
MEDIAÇÃO: FLAVIA GUERRA.

No complexo mundo contemporâneo, a moda se liberta da 
roupa e, ao mesmo tempo, também é a primeira mídia, ou o 
primeiro meio, com que nos comunicamos com o mundo. Nesta 
conversa, o estilista irá falar de sua trajetória, seu propósito e 
seus valores, além de comentar suas criações, tendo como foco 
central o desfile que encerrou a SPFW 2020 em que rememorou 
a coleção “Quem Matou Zuzu Angel“, lançada em 2001.

QUARTA _ 16/12, 19H30, AO VIVO  |  ACESSO GRATUITO

http://br.feeddog.org/master-talk-ronaldo-fraga-a-moda-alem-da-roupa/


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

OFICINA | “BUSINESS PLAN  
NOS NEGÓCIOS DE MODA”  
COM ALDO CLÉCIUS
Quem não gostaria de materializar uma ideia empreendedora 
na área da moda e transformá-la em um plano de negócios 
cheio de ideias criativas?
Nesta oficina online, Aldo Clécius parte das narrativas dos 
documentários exibidos no festival e de histórias inspiradoras 
do mundo da moda para gerar novos empreendimentos 
em 5 passos.

QUINTA _ 17/12 E SEXTA _ 18/12, DAS 16h ÀS 19H,  
AO VIVO  |  30 VAGAS  |  INSCRIÇÃO GRATUITA

http://br.feeddog.org/oficina-business-plan-e-insights-de-negocios-inspirados-em-documentarios-de-moda-com-aldo-clecius/


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

TALK | VALÉRIA SAID: “MODA & 
POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS”
MEDIAÇÃO: FLAVIA GUERRA.
Em 2008, a Moda foi reconhecida como patrimônio cultural 
pelo então Ministério da Cultura e, em 2010, entrou para o 
Plano Nacional de Cultura. Por conseguinte, foi recepcionada 
pela Lei Rouanet, em 2013, reforçando seu caráter criativo. 
Considerando-se que o tema ainda é pouco abordado entre 
os próprios agentes da cadeia criativa do setor e do público 
geral, o objetivo da palestra-aula é fazer uma introdução às 
diversas transversalidades ao tema. 

QUINTA _ 17/12, 17H, AO VIVO  |  ACESSO GRATUITO LIBRAS

http://br.feeddog.org/talk-moda-politicas-publicas-culturais-com-valeria-said/


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

TALK | FLÁVIA DURANTE: 
“MODA PARA TODOS”
MEDIAÇÃO: FLAVIA GUERRA.
Flávia Durante, criadora da feira Pop Plus, faz uma reflexão sobre 
o que a moda precisa para ser de fato diversa e inclusiva para 
todos os corpos. Comunicadora, DJ, empresária e ativista, Flávia 
produz desde 2012 em São Paulo o Pop Plus, feira de moda e 
cultura plus size. Ao longo destes 8 anos tem desmistificado 
conceitos e conselhos que mulheres (e homens também) 
vêm ouvindo há décadas em relação à moda. Falando sobre 
como a moda pode trazer dignidade para pessoas gordas, foi 
palestrante em 2018 no TEDx Laçador, em Porto Alegre.

QUINTA _ 17/12, 19H30, AO VIVO | ACESSO GRATUITO LIBRAS

http://br.feeddog.org/talk-moda-para-todos-com-flavia-durante/


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

DEBATE | JULIANA LOPES E  
LENA SANTANA: “A MODA DO 
FUTURO E O FUTURO DA MODA”
MEDIAÇÃO: FLAVIA GUERRA.
Em tempos de pandemia, quais são os desafios em se 
pensar e fazer moda?  Das grandes marcas à moda autoral, 
como a moda se posicionou em 2020 e como deve se 
posicionar em 2021? Como construir uma marca e um 
propósito em um mundo contemporâneo em constante 
transformação? Todas estas questões e muitas outras 
estarão presentes neste encontro.

SEXTA _ 18.12, 17H, AO VIVO  |  ACESSO GRATUITO

http://br.feeddog.org/debate-a-moda-do-futuro-e-o-futuro-da-moda-com-juliana-lopes-e-lena-santanna/


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

DEBATE | CAMILA REIS, CLARIZA 
ROSA E EMÍLIO DOMINGOS: 
“FAVELA É MODA”
MEDIAÇÃO: FLAVIA GUERRA E MARCELO ALICHE.
O filme “Favela É Moda”, de Emílio Domingos, é um 
dos documentários mais celebrados dos últimos anos. 
Neste debate, o diretor, Camila Reis, modelo e uma das 
protagonistas do filme, e Clariza Rosa, empreendedora e 
inovadora social, se reúnem para um bate papo com Marcelo 
Aliche e Flavia Guerra, do Feed Dog Brasil.

SEXTA _ 18/12, 19H30, AO VIVO  |  ACESSO GRATUITO

http://br.feeddog.org/debate-favela-e-moda-com-emilio-domingos-e-camila-reis/


#MODAÉCULTURAFEEDDOG.COM.BR

OFICINA | “O TURBANTE E SEUS 
SIGNIFICADOS” COM THAÍS MUNIZ
Thaís Muniz é pioneira na investigação sobre o uso de turbantes 
em culturas Afro-Atlânticas e de seus significados em diferentes 
contextos culturais. Este é o seu lugar no ativismo político.
Por meio do projeto Turbante-se, Thaís mostra como a beleza 
e o estilo podem empoderar e inspirar. Usando estampas 
e formas, ela conta a história da peça e seus diferentes 
significados. Este projeto já rodou o mundo, incluindo cidades 
como Los Angeles, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, 
Londres, Amsterdã, Paris, Madrid, Barcelona e Dublin.

SÁBADO _ 19/12, 16H A 17H30, AO VIVO  |  80 VAGAS 
INSCRIÇÃO GRATUITA

http://br.feeddog.org/oficina-turbantes-com-thais-muniz/


DIA-A-DIA
TERÇA-FEIRA 15/12

20H ABERTURA

 FILME DE ABERTURA: O 
IMPÉRIO DE PIERRE CARDIN

QUARTA-FEIRA 16/12
19H30 MASTER TALK  |  RONALDO 

FRAGA: “A MODA ALÉM  
DA ROUPA”

QUINTA-FEIRA 17/12
16H OFICINA  |  “BUSINESS PLAN 

NOS NEGÓCIOS DE MODA” 
COM ALDO CLÉCIUS

17H TALK  |  VALÉRIA SAID:  
“MODA & POLÍTICAS 
PÚBLICAS CULTURAIS”

19H30 TALK  |  FLÁVIA DURANTE: 
“MODA PARA TODOS”

SEXTA-FEIRA 18/12
16H OFICINA  |  “BUSINESS PLAN 

NOS NEGÓCIOS DE MODA” 
COM ALDO CLÉCIUS

17H DEBATE  |  JULIANA LOPES 
E LENA SANTANA: “A 
MODA DO FUTURO E O 
FUTURO DA MODA”

19H30 DEBATE  |  CAMILA REIS, 
CLARIZA ROSA E EMÍLIO 
DOMINGOS: “FAVELA  
É MODA”

SÁBADO 19/12
16H OFICINA  |  “O TURBANTE  

E SEUS SIGNIFICADOS” 
COM THAÍS MUNIZ

FEEDDOG.COM.BR

FILMES
O IMPÉRIO DE PIERRE CARDIN SERÁ EXIBIDO DE 15 A 18/12. 

DEMAIS FILMES, DISPONÍVEIS DE 16 A 20/12, SEM INTERRUPÇÃO.

http://www.feeddog.com.br/


convidados
ALDO CLÉCIUS
Docente universitário, CEO da Fhouse e do Movimento da Moda 
Contemporânea Mineira, atua como ativista social e trabalha 
com questões relacionadas à identidade negra, LGBTQI+, direitos 
humanos e sustentabilidade.

CAMILA REIS
Modelo, professora por formação e estudante de marketing, 
atualmente atua como consultora de vendas em uma renomada 
marca italiana. É uma das protagonistas do filme Favela é Moda, 
dirigido por Emilio Domingos.

CLARIZA ROSA
Líder de Mesa na Mesa Company e sócia e co-fundadora da Silva 
Produtora, empresa que trabalha na construção de novas narrativas 
sobre o Brasil. Participou do processo de construção de projetos 
de impacto com foco em diversidade, como ADS4Equalitity, para 
empresas como Facebook, Riachuelo e Grendene.

EMÍLIO DOMINGOS
Cineasta, pesquisador e roteirista, dirigiu 10 curtas e 4 documentários: 
em longa-metragem: Favela É Moda (2019), Deixa na Régua (2016), 
A Batalha do Passinho (2013) e L.A.P.A. (2008). Curador do Festival 
Visões Periféricas, da Mostra Internacional do Filme Etnográfico e do 
Documenta-se Cineclube.
 
FLÁVIA DURANTE
Comunicadora, DJ, empresária e ativista, Flávia produz desde 
2012 em São Paulo o Pop Plus, feira de moda e cultura plus size. 
Foi palestrante em 2018 no TEDx Laçador, em Porto Alegre. É 
embaixadora do programa #ElaFazHistória do Facebook.

FLÁVIA GUERRA
Jornalista cultural e documentarista, já cobriu os principais festivais 
de cinema do mundo, como Cannes e Berlim, e as principais 
semanas da moda internacional. Dirigiu o documentário Karl Marx 
Way, vencedor do Festival É Tudo Verdade, em 2010. Colunista de 
cinema da rádio Band News FM, apresenta o podcast Plano Geral e 
é curadora do Feed Dog Brasil.



convidados
JULIANA LOPES
Jornalista de moda, morou na Europa por oito anos, onde atuou 
como correspondente internacional cobrindo desfiles em Milão e 
Paris além de escrever para FFW, Harper’s Bazaar e Elle. Mestre em 
fotografia pela Academia di Belle Arti i Brena. Foi docente no IED 
Milão. É Coordenadora de Fashion Styling do IED de São Paulo.

LENA SANTANA
Estudou moda na Surrey Institute of Arts and Design, em Londres. 
Leciona moda na PUC-RJ e é uma das colaboradoras do Paraty Eco 
Fashion, em Paraty. Lena se dedica a criar novas peças a partir da 
recuperação de tecidos antigos, produzindo coleções conceituais, 
eficientes e ecologicamente corretas.

RONALDO FRAGA
Formado em moda pela UFMG  e  pós-graduado  pela Parsons 
School of Design de Nova York, é um dos principais estilistas 
do país. É autor dos livros “Moda, Roupa e Tempo: Drumond 
selecionado e ilustrado por Ronaldo Fraga” e “Caderno de Roupas, 
Memórias e Croquis”. Apontado pelo Design Museum de Londres 
como um dos sete estilistas mais inovadores do mundo para a 
exposição Design of the Year 2014.

THAÍS MUNIZ
Pioneira na investigação sobre o uso de turbantes em culturas Afro-
Atlânticas e seu significado em diferentes contextos culturais. Este 
é o seu lugar no ativismo político. De origem baiana, atualmente 
Thaís vive em Dublin, capital da Irlanda.

VALÉRIA SAID
Jornalista, professora de Ética, com mestrado em Estudos 
Culturais Contemporâneos, pós-graduada em Gestão Cultural. 
Pesquisadora em Moda e Política. Coorganizadora ativista do 
Fashion Revolution Belo Horizonte e do Movimento Feminista 
Mineiro Quem Ama Não Mata.



THALES FIGUEIREDO E EQUIPE RIACHUELO.

JEAN THOMAS BERNARDINI, ELIAS OLIVEIRA E  
EQUIPE IMOVISION.

SILVIA CRUZ, TALITA ARRUDA E EQUIPE VITRINE FILMES.

LETÍCIA PARREIRAS (UNA) E MARIA CAROLINA LADEIRA (MUMO).

ANA LUÍSA SANTOS, EMÍLIO DOMINGOS, JÚLIA ZAKIA, SÍLVIA 
GODINHO, MARCELO GOMES, RACHEL DAISY ELLIS E  
SÉRGIO GAGLIARDI-GAG.
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