
 

Kildare Village sedia 'In the Fold', apresentando o 
trabalho de talentos emergentes do design irlandês 

DUBLIN, 27 de abril de 2015 /PRNewswire/ -- Desde a quarta-feira, 22 de abril, o Kildare Village, em 
associação com o Irish Design 2015 (ID2015), está apresentando  'In the Fold' – uma exposição 
exclusiva, apresentando os trabalhos dos jovens talentos do design de moda irlandês mais 
promissores e em ascensão. 

Para ver o comunicado de notícias multimídia, favor clicar:  
http://www.multivu.com/players/uk/7509951-kildare-village-to-host-in-the-fold/ 

O Kildare Village se associou ao ID2015 para apresentar a instalação, que explora como jovens 
graduados irlandeses usam a moda como uma resposta criativa ao seu meio ambiente e revela como 
a identidade cultural é formada e refinada por aquilo que está ao nosso redor. Complementando um 
ao outro perfeitamente, os designers apresentam uma estética e abordagem consistentes, resultando 
numa edição lindamente curada. 

Com a curadoria de Gemma A Williams – uma curadora irlandesa baseada em  Londres – e sob a 
direção da consultora de moda & têxteis, Aisling Farinella, 'In The Fold' estreou no International 
Fashion Showcase 2015 e foi lançado na London Fashion Week (Semana de Moda de Londres), no 
início desse ano. Esta é a primeira vez que a exposição – que vai apresentar os trabalhos dos 
designers Rory Parnell Mooney, Michael Stewart, Caoimhe Mac Naoise, Richard Malone, Jocelyn 
Murray Boyne, Oliver Duncan e Laura Kinsella – está sendo mostrada na Irlanda. 

Os convidados do Kildare Village terão a oportunidade única de avaliar o trabalho desses jovens 
inovadores designers e participar de uma série de eventos no Kildare Village, focados em moda e 
design, durante todo o mês de maio. A série de eventos – realizados por Kate Coleman da Le Cool 
Dublin – vão permitir que os convidados e aficionados por design se reúnam com alguns dos 
designers e se envolvam junto com eles em torno de cada área única de expertise. Encontre a 
chapeleira Laura Kinsellla, para um workshop em chapelaria no sábado, 9 de maio, junte-se ao 
designer nativo de Wexford e baseado em Londres, Richard Malone, na quinta-feira, 14 de maio, 
para discutir a 'Sustentabilidade da Moda' ('Sustainability of Fashion') ou conheça as cordas do 
tecelão baseado em Donegal, Oliver Duncan Doherty, em 'O Artesanato da Tecelagem' ('The Craft of 
Weaving' ), no sábado, 23 de maio. Dee Breen, vice-diretora de comunicações e RP do Kildare 
Village, afirmou: "Apresentar 'In the Fold' no Kildare Village dá a vida à parceria com a ID2015 e 
demonstra a paixão que o Kildare Village tem pelo design irlandês. Visitantes, tanto da Irlanda como 
do exterior, terão a chance de conhecer a instalação experimental e ver o trabalho dos mais 
talentosos jovens designers da Irlanda". 

Com mais de 60 butiques de luxo de moda irlandesa e internacional, e marcas de estilo de vida – 
todas oferecendo descontos de até 60% sobre o preço de varejo recomendado – uma visita ao 
Kildare Village deveria estar em todas as listas dos destinos das visitas obrigatórias de 2015. O 
Kildare Village fica aberto sete dias por semana, das 10h às 19h, de segunda a quarta, das 10h às 
20h, nas quintas e sextas, e das 10h às 19h, aos sábados e domingos. 

http://www.facebook.com/kildarevillage 

@KildareVillage 

Sobre o Kildare Village  

O Kildare Village, um dos Villages  Chic Outlet Shopping® da Value Retail, está situado a menos de 
uma hora de Dublin e oferece a maior experiência de compras outlet de luxo da Irlanda. Com 
butiques oferecendo moda e artigos de luxo para o lar, o Kildare Village oferece uma seleção 
exclusiva de marcas irlandesas e internacionais, com descontos de até 60% sobre o preço de varejo 



recomendado, sete dias por semana, o ano inteiro. Anya Hindmarch, Lulu Guinness, Hackett, 
L'Occitane, Links of London e Furla são apenas algumas das marcas internacionais presentes, bem 
como a butique da maior designer da Irlanda, Louise Kennedy. Uma seleção dos serviços do Kildare 
Village inclui o Shopping Express®, um serviço diário de ônibus para o Village; um Centro de 
Informações Turísticas; um lounge VIP de luxo; compras sem precisar carregar sacolas (hands-free 
shopping) e uma área para as crianças brincarem. Com uma variedade de restaurantes e cafés, o 
Village se tornou um destino para visitantes em busca de uma experiência de compras de nível 
superior e um divertido dia de passeio. Para saber mais, favor visitar KildareVillage.com. 

CONTATO: Para mais informações ou imagens, favor contatar: Heidi O'Sullivan, Wilson Hartnell, 
+353(0)1-669-0030 heidi.o'sullivan@ogilvy.com ; Catriona Gallagher, Wilson Hartnell, +353(0)1-669-
0030 catriona.gallagher@ogilvy.com 

 


