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Diz-se Palindrome - Capicua de uma palavra, frase, número,
sequência de símbolos ou elementos que podem ser lidos ou
interpretados num sentido ou noutro.

“Abro os olhos e sou alguém numa época e num espaço, abro-os
mais tarde e sou outro ser, noutro espaço e noutra época. Antes
ou depois. O tempo é fluído. O espaço é fluído. O género é
fluído.

Exploramos mensagens de anjos e de energia universal. De
Liberdade, flexibilidade e contrastes inesperados - uma
realidade sensorial em que abrimos os olhos numa época, numa
pele, e no momento seguinte, abrimos os olhos e somos outro,
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noutra época. Somos homem, somos mulher, somos criança,
atravessamos

tempo

e

espaço,

partilhamos

corpos

e

reencarnamos neles com outros, numa experiência dos sentidos.
Compreendemos, percebemos, sentimos. Somos energia em
cada célula... “

A COLECÇÃO

Representa o culminar de 16 anos de marca, onde os códigos
clássicos Storytailors se fundem com a introdução de novas
peças e estilo.

É apresentado o contraste entre cortes geométricos e formas
soltas, sem género e com uma certa sensualidade inerente em
apontamentos de estrutura e acabamentos de espartilhos.

Na coleção está presente a versatilidade na transformação de
silhueta, onde várias peças podem ser usadas e exploradas de
maneira diferente, o que potencia a liberdade criativa e
interpretativa, de emoções, de expressão e partilha. Casando
Arte, artesanato e tecnologia.
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Com a evolução do mundo e a escassez de matérias
primas, decidimos abordar as peças numa lógica de “desperdício
0”, em que respeitamos a premissa de que nada se perde, tudo se
transforma. Abordamos esta filosofia na maneira como usamos
as nossas matérias, e como estruturamos o design e o corte das
mesmas. Por exemplo: os desperdícios do corte são usados
como “embellishments” nas pecas.

Nesta estação exploramos materiais como o cupro, a popeline de
algodão, a ganga, cetim, georgette e o tule. O combinar de
matérias-primas naturais e materiais tecnológicos dentro das
cores principais desta coleção são vermelho, branco e preto e
enquanto secundárias surgem cinzas e azuis em gangas.

A mensagem dentro da coleção:

O Universo é feito de luz e de sombra; o branco é a Luz, a
esperança, de onde partem todas cores, o preto é o mistério e a
escuridão e também a soma de todas as cores. Vermelho
simboliza o amor e a paixão, que acreditamos ser a maior força
universal.
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A APRESENTAÇÃO

Em vez do formato mais convencional de desfile, escolhemos
apresentar a coleção Palindrome numa performance que durou
uma hora, no bar/discoteca RIVE ROUGE em Lisboa. Por entre
os espectadores, numa ambiência sonhada, ao som de música
misturada por DJs, os modelos interagiram uns com os outros de
forma sensual e sensitiva, com uma cumplicidade inspirada pelo
conceito da coleção – como se fossem em determinado
momento parte da mesma pessoa, ou fragmentos de todos.
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