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A marca de Alta Costura
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“ O design — seja ele de moda,
interiores, produto — é um
ecossistema dinâmico composto
por movimentos estéticos,
tendências, inspirações e
revivalismos que nos aproxima
através da estimulação dos
nossos sentidos e da capacidade
humana de criar. ”

No centro da sinergia entre diversas disciplinas do
design encontra-se uma marca feita em Portugal
- a KOKET, um fenómeno do mobiliário de luxo e
decoração, com raízes entre os Estados Unidos e
a Europa e intimamente ligada à mais alta costura,
coabitando com casas como a Dior, Chanel ou Balmain para deleite de todos os aficionados de moda
e da imprensa internacional.
O design da KOKET é profundamente marcado
por esta inspiração, não fosse a fundadora Janet
Morais uma assumida apaixonada por moda e pelo
savoir faire que caracteriza o segmento mais elevado
desta indústria.
Do momento da concepção, reflete-se a influência
da moda através da curadoria dos materiais mais nobres e tecidos sofisticados que oferecem um conforto envolvente e único, e no uso de artes manuais
intrincadas que elevam o seu design. Passando para
o esboço, as suas linhas que harmoniosamente se
desenham entre curvas delicadas e fluídas e aspecto dramático tornam as suas peças deslumbrantes
causando a impossibilidade de indiferença a quem
as vê, como se fossemos a passar por uma montra
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de uma loja de moda e nos sentíssemos provocados,
parando em contemplação. Na manufactura, é a
atenção ao detalhe, o cuidado e a mestria das mãos
dos artesãos que trabalham cada peça, e a combinação de elementos que habitualmente habitam
no nosso imaginário sobre a moda, como apliques
luxuosos, a justaposição de texturas, os brilhos opulentos e as construções esculturais, que evidenciam
o facto de estarmos perante um design ao qual se
poderia chamar de alta costura para a casa.
Como extensão natural da sua paixão pela moda, a
KOKET lança uma revista de lifestyle, a Love Happens Magazine. Inicialmente um blog sobre todo o
universo que rodeia a marca e as suas inspirações,
rapidamente ganhou asas e se tornou uma referência de conteúdo intemporal cobrindo desde arquitetura e design até cultura e viagens e, claro está, a
moda. Como não podia deixar de ser, esta revista é
também concebida e impressa em Portugal.
A interação com a indústria da moda, contudo, não se fica por aqui, sendo que as marcas de
moda de renome se sentem compelidas a associar-se à KOKET. A boutique de vestuário de luxo
Saks, na icónica Quinta Avenida em Nova Iorque,
conhecida pelas suas montras deslumbrantes, selecionou a marca para decorar as suas dezassete
vitrines durante a New York Fashion Week, com
uma vasta seleção de peças que harmoniosamente conjugavam com as coleções da Dior, Chanel,
Gucci, Louis Vuitton, entre muitas outras. Rendida à KOKET, a Saks conta com peças da marca
nas suas diversas lojas por todo o país, contagiando a rival Bergdorf & Goodman a fazer o mesmo.
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Seguiu-se uma coleção de calçado pela mão de Luís
Onofre inspirada numa peça KOKET, em que o salto replica a base de uma cadeira fabricada em latão
polido, elegante, intrincada e exuberante — qualidades íntrinsecas a ambas as marcas.
Também a casa Balmain, sob a direção de Olivier
Rousteing, não resistiu a incluir peças KOKET no
seu show exclusivo durante a Paris Fashion Week,
integrando-as na decoração do set da sua exuberante passerelle. Afinal, tal como nos revela Janet
Morais, “o design — seja ele de moda, interiores,
produto — é um ecossistema dinâmico composto
por movimentos estéticos, tendências, inspirações
e revivalismos que nos aproxima através da estimulação dos nossos sentidos e da capacidade humana
de criar.”

vidade dos seus traços e inspirações ecléticas levou
ao nascimento da KOKET. Também ela não deixa
ninguém indiferente, e por onde passa inspira pessoas de qualquer indústria ou arte, deixando sempre
a sua própria “marca”.

Sobre criação, Janet Morais, luso-descendente
nascida em Nova Iorque e uma assumida apaixonada por Paris, les Arts Décoratifs, a arquitetura e,
claro, a moda que caracterizam esta cidade e seduzem o mundo inteiro, personifica tudo o que a
sua marca representa. Aficionada pela alta costura,
e detentora de uma impressionante coleção de vestidos pretos — e os melhores pares de sapatos para
combinar com cada um deles — Janet, a verdadeira coquette, tem um estilo muito próprio, elegante
e requintado, uma grande exigência e apreciação
pelo design e pela técnica e é arrojada e destemida na sua forma de se apresentar. Após vários anos
a trabalhar como designer de interiores nos Estados Unidos, sentiu que faltava sempre aquela peça,
como quando temos um evento e não encontramos
no guarda-roupa algo que faça a sala parar quando
entramos. A sua personalidade única, aliada à criati-
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