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Katty Xiomara considera
que cada momento no
seu percurso profissional

foi importante para a sua car-
reira. Tem dificuldade em des-
tacar um, pois é da opinião
que todos os passos foram re-

levantes para que os mais im-
portantes surgissem. Fala de
alguns marcos que lhe confe-
riram projecção, nomeada-
mente o calendário do Abso-
lut Vodka, a participação na
Modalisboa e a oportunidade
de fazer desfiles em Barcelo-
na, Madrid e Paris. Diz, sem

Katty Xiomara tem um
lugar consolidado no
mundo da moda
portuguesa, com
participações nos
principais desfiles
nacionais como a
Modalisboa e o
PortugalFashion.
Ao longo do seu percurso
profissional tem tido
outros projectos,
trabalhando em parceria
com empresas ao mesmo
tempo que faz as suas
colecções. O seu
trabalho revela muito da
sua personalidade.
Feminilidade e doçura
são dois predicados que
facilmente se aplicam
aos seus trabalhos.

Texto: Carla Nogueira

Docemente  feminina
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hesitar, que o momento mais
marcante como mulher foi o
facto de ter sido mãe. Muitas
foram as transformações na
sua vida e provavelmente no
seu trabalho. Menciona que a
nível de horários houve alte-
rações. Outrora ficava com o
marido a trabalhar até mais
tarde, não se preocupando se
trazia trabalho para casa. Hoje
evita fazê-lo, pois ter uma fi-
lha exige de si atenção e dis-
ponibilidade.

A moda ocupa um lugar
importante na sua vida, mas
não é o principal. Mesmo as-
sim, apercebe-se que estan-
do de férias ou em momentos
de lazer não consegue desli-
gar-se completamente. “Há
situações de armazenamento cri-
ativo, que vão acontecendo to-
dos os dias e se calhar os mais
propícios são quando estamos a
descansar”, refere. Acredita na

inspiração e na intuição como
elementos importantes na
idealização de uma colecção,
mas sabe que não funcionam
sozinhas. Há todo um traba-
lho que vem de trás e que é
fruto de tudo aquilo que ob-
serva e que vai captando,
muitas vezes, sem sequer se
aperceber.

Ao longo do seu percurso
teve algumas parcerias, umas
das quais com a marca Kispo.
Teve também uma marca de
fatos de banho, Xiomar, e
mais recentemente está a
desenhar algumas peças de
roupa de criança para as lojas
Zippy.

Há aspectos que gosta de
trabalhar de colecção para
colecção. “Uma feminilidade
com certa doçura misturada com
picardia”. Os ingredientes são
a base de um trabalho, onde
já é recorrente que exista uma

junção de diferentes tipos de
tecidos como as sedas com as
malhas ou algodões. “Para
mim é extremamente difícil tra-
balhar com poucas cores e pa-
drões”, refere. A roupa de Katty
Xiomara denota muita vivaci-
dade mas simultaneamente
inocência, graças às diversas
tonalidades, texturas dos ma-
teriais e pormenores aplica-
dos em cada uma das peças.
As mulheres que vestem a sua
roupa são simultaneamente
sensuais e angelicais figuras
de um universo muito femini-
no. Katty Xiomara gosta tam-
bém de pequenos detalhes,
como rendas, folhos e fitas que
utiliza frequentemente nas
suas propostas.

Um novo projecto

Na próxima Primavera/ Ve-
rão estará disponível nas lo-

jas uma colecção de un-
derwear, a XIK (Katty Xioma-
ra Intima) numa parceria com
a Figfort,  com lançamento
previsto para Outubro. “É
uma lingerie muito trabalhada,
para uma mulher que gosta de
se sentir bem e que até pode
mostrar a lingerie como se fosse
uma peça exterior”, refere. Dá
algumas “dicas” de como
serão as suas propostas. Os
materiais são muito varia-
dos, desde brilhos a rendas e
a nível de cores impera igual-
mente a diversidade. Haverá
quatro linhas, uma das quais
em tons pretos e marfins, ou-
tra em tons púrpura (numa
variante quase em tons de
pele), em castanho e rosa
misturado e por fim em ver-
melho, mas “fogo apagado”.
“A colecção foi elaborada qua-
se como se fosse uma única
mulher a vestir estas peças nas

diferentes alturas do dia, inclusi-
ve da semana”, acrescenta.

Celebrar “a vida”

Na sua colecção Outono/
Inverno a criadora quis dar
continuidade ao trabalho já
desenvolvido na estação ante-
rior, partindo do imaginário de
uma viagem pelos países lati-
no-americanos, com culturas
completamente diferentes da
Europa. Explorou como temá-
tica os costumes e o folclore,
centrando-se nomeadamente
nas religiões e na celebração
do dia dos mortos nesses paí-
ses e nos seus ícones. Refira-
se que nesses países o dia 1
de Novembro é festejado como
sendo uma “data alegre”, pois
tem-se a percepção que o
morto está num lugar bem
melhor, portanto não há mo-
tivo para tristezas. Partindo

deste ambiente, Katty Xioma-
ra elaborou várias propostas,
tendo por base a sobreposição
de peças. As saias têm vários
tecidos justapostos, os calções
são curtos, as túnicas fluidas e
os cai-cais surgem por cima de
t-shirts, existindo também
transparências nalgumas pe-
ças. Pormenores como rendas,
folhos e fitas conferem um cer-
to romantismo à colecção,
onde abundam distintos ma-
teriais como algodão, seda,
cetim e brocados. A paleta de
cores é muito variada e colori-
da, mas em tons envelhecidos.
Laranja (quase tijolo), casta-
nho, branco quase cru, rosa,
roxo e vermelho escurecido são
algumas das tonalidades. Ca-
veiras e imagens de Nossa
Senhora surgem como porme-
nores em estampados que
nalguns casos são óbvios, mas
noutros mais diluídos.


