
Dez anos depois, o final
"E foram felizes para sempre"
aborrece os Storytailors

Moda
Ana Brasil
Ha uma década, Luís
Sanchez e João Branco
criaram uma marca que
trouxe os contos de fadas

para a moda portuguesa
João Branco está de cartola, como
nas primeiras fotos que apresen-
tavam os Storytailors, e Luís San-
chez de lágrimas nos olhos. Qual é

o momento mais inesquecível dos
últimos dez anos? A resposta surge
rápida e em uníssono. "Este." Nas

instalações do Bes Arte & Finança,
os Storytailors celebraram uma dé-
cada de existência com um desfile
entre o passado e o futuro. Peças
das primeiras colecções saíram do
baú, apresentou-se a colecção Pri-
mavera/Verão 2014 - que já havia
desfilado há uma semana no Portu-
gal Fashion - e os convidados foram

surpreendidos com uma incursão da

dupla na roupa masculina.
"0 que fizemos foi um refinamen-

to de ideias que fomos tendo em ou-
tras colecções e de determinadas pe-
ças como, por exemplo, os bustiers
e os espartilhos. Foi um repensar de

códigos, um apurar de técnicas de

trabalho", diz João Branco.
A dupla de criadores de moda fez

o seu trilho sempre no plural. João
Branco e Luís Sanchez conheceram-
se no primeiro ano do curso de De-
sign de Moda da Faculdade de Arqui-
tectura da Universidade Técnica de
Lisboa e, ainda antes da conclusão
da licenciatura, perceberam que era
muito mais aquilo que os unia do

que o que os separava. "Trocávamos
ideias e, pouco a pouco, percebe-
mos que as nossas ideias se comple-

mentavam sem se sobrepor", expli-
ca João Branco. Encontraram nos
contos de fadas uma linguagem em
comum e começaram uma história
onde um novo capítulo é escrito a
cada colecção. Mas, tal como num
livro, é sempre possível voltar atrás
até à página com o nosso momento
favorito. A intemporalidade é parte
importante do trabalho desenvol-
vido pela dupla, fazendo com que,
ainda que haja colecções sazonais,
seja sempre possível encomendar
uma peça de outra estação. É da-
qui que vem o conceito de alfaiate
(tailor, em inglês), referindo-se ao
trabalho de atelier com clientes com

quem têm contacto directo.
Ao longo dos anos foram vários

os artistas vestidos pelos Storytai-
lors, de Sônia Tavares (The Gift,
Amália Hoje) a, mais recentemente,
Anarchicks. No desfile comemora-
tivo, a par de princesas, rainhas e

noivas preparadas para um conto
de fadas moderno, a galerista e ex-

apresentadora Raquel Prates des-
filou em versão Maria Antonieta.
Celebraram-se assim dez anos de
uma história que teve os seus vilões
e lutas aparentemente impossíveis
de vencer. No ano passado, o pro-
cesso de insolvência da empresa
afastou os Storytailors das apre-
sentações públicas.

Dizem agora que "o pior já pas-
sou", continuam a acreditar em con-
tos de fadas, mas o final aborrece-os.
"Acho que mudava o 'E foram feli-
zes para sempre...'. Há tantas coi-

sas mais interessantes do que isso",
afirma Luís Sanchez. E João Branco
remata: "Não somos sempre felizes.
Uma coisa que a vida me ensinou
ao longo destes dez anos é que te-
mos de ter cautela, não só para nos

protegermos a nós, mas para prote-
germos aqueles de quem gostamos
e os projectos em que acreditamos,
nomeadamente, a Storytailors."
Ver fotogaleria em
lifestyle.publico.pt

Luís Sanchez e João Branco são a dupla criativa Storytailors


