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Após 18 anos a trabalhar com tecidos, é com visível entusiasmo After 18 years of working with fabrics, it’s easy to understand the
que Bárbara Osório nos revela, mais em detalhe, aquele que é o enthusiasm with which Bárbara Osório reveals to us more details
seu projecto em nome próprio.
about the project she is carrying out in her own name.
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ATT: Quando surgiu a Barbara Osorio Fabrics e o que motivou a
sua criação? BO: A marca foi criada em 2015 com o desafio de criar
uma imagem de marca estruturada e forte para um mercado internacional competitivo. A motivação foi o gosto, a experiência e o
conhecimento que adquiri nos últimos anos deste negócio, e partir daqui a vontade de expandir e crescer em novos mercados com
uma boa escolha de produto. Entusiasma-nos o facto de trabalhar
com pessoas que apreciam e esperam pelas novas colecções com
curiosidade. É um prazer trabalhar naquilo que gostamos. O que
a distingue de outras marcas de tecidos? A Barbara Osorio Fabrics
apresenta colecções contemporâneas , sofisticadas, e um excelente
equilíbrio na relação preço/qualidade. As colecções são pequenas
e inovadoras, essencialmente com fios e composições naturais. Os
padrões distintos e cores especiais são uma característica forte da
marca. Quantas colecções são lançadas por ano? Queremos lançar duas colecções por ano e, se possível, ir introduzindo algumas
novidades ao longo do ano. O que nos pode dizer sobre a colecção
apresentada em Setembro? É bastante especial, pois é a primeira
lançada no âmbito da nova empresa Bárbara Osório & Company.
Somos duas sócias, a Filipa Meneses e eu , e foi tudo escolhido em
conjunto. A marca é portuguesa e a nova empresa é sediada em Cascais. As cores e padrões evocam toda a envolvente da vila, por isso, o
nome da colecção será “Cascais”. Predominam os tecidos naturais,
a seda, o algodão, o linho; os padrões são frescos e leves, grandes e
pequenos, e a paleta de cores fortes é muito interessante. Quais as
principais proveniências e características dos tecidos? Os tecidos
vêm de fábricas na Europa. Trabalhamos com as melhores, e com
as pessoas mais simpáticas, o que facilita muito todo o processo.
Onde podemos encontrar a marca à venda? Estamos já nos vários
continentes e o nosso objectivo é a implementação e crescimento
em novos mercados no plano internacional. A Pedroso & Osório
continua com a distribuição em Portugal e os nossos tecidos podem
ser encontrados nas várias lojas de decoração em todo o país. O
nosso site é, também, uma boa plataforma para mais informação.
Projectos futuros? Estaremos em Paris em Janeiro de 2018 a apresentar as novidades durante o “Paris Deco off “. Queremos abrir
novos mercados e reforçar a nossa presença naqueles onde já estamos representadas. Acreditamos nalguns países da América Latina
e esperamos, também, novos contactos na Ásia e EUA.
Sobre a colecção de Janeiro, esta incluirá um padrão de uma artista
portuguesa, mas não adianto mais, será surpresa!

ATT: When did Barbara Osorio Fabrics appear and what was the motivation behind it? BO: The brand was created in 2015 with the challenge of creating a strong and structured brand for the competitive international market. The motivation was the taste, the experience and
the knowledge I have accrued over recent years in this area, and now
the desire to expand and grow in new markets with a good selection
of products. It’s exciting to be working with people who appreciate
our work and look forward to our new collections with curiosity. It’s
a pleasure to be able to work with something we adore. What distinguishes your brand from other fabric brands? Barbara Osorio Fabrics
presents collections that are contemporary, sophisticated and offer
excellent value for money. The collections are small and innovative,
using, essentially natural threads and compositions. Our distinctive
patterns and colours are a strong hallmark of the brand. How many
collections are launched per year? We want to launch two collections
per year, if possible, and then to introduce some novelties over the
course of the year. What can you tell us about the collection presented
in September? It’s quite special, as it’s the first collection to be launched within the context of the new brand Bárbara Osório & Company.
There are two partners, Filipa Meneses and me, and everything was
chosen together. The brand is Portuguese and the new company is
based in Cascais. The colours and the patterns evoke the atmosphere
and surroundings of the town, thus the name of the collection being
“Cascais”. Natural fabrics, silk, cotton and linen: the patterns are
fresh, light, large and small and the colour scheme is really interesting. What are the main origins and characteristics of the fabrics?
The fabrics come from European factories. We work with the best
and with the nicest people, which makes the whole process so much
easier. Where can we find the products on sale? We’re already present
on various continents and our objective is further implementation
and growth in new international markets. Pedroso & Osório continue
to distribute their products in Portugal and our fabrics can be found
in many decoration stores around the country. Our site also offers a
good platform for more information. Projects for the future? We will
be in Paris in January 2018 to present our novelties during “Paris Deco
off “. We’d like to explore new markets and reinforce our presence in
those where we are already represented. We believe in some countries
in Latin America and we also look forward to new contacts in Asia
and the United States.
Regarding the January collection, it will include a pattern by a Portuguese artist, but I won’t reveal any more than that. It’s a surprise!

