
A partir de matérias-primas ancestrais, como
a lã e a seda, criar peças absolutamente contempo-
râneas: eis o métier da israelense Ayala Serfaty. Esta
artista plástica transita pelos universos da arte e do
design, mas uma característica permeia todo o seu
trabalho – o interesse pela natureza, que ela reinter-
preta de forma original.

Tudo começou em 1994, quando, encantada pelo
universo marinho, Ayala fundou a Aqua Creations
com seu marido, o fotógrafo Albi Serfaty. Os pri-
meiros produtos eram luminárias escultóricas que
evocavam plantas e criaturas do mar, todas execu-
tadas artesanalmente, com seda plissada e tingida
sobre estrutura metálica. Exóticas e ao mesmo tem-
po delicadas, as peças chamaram a atenção da mídia

internacional dois anos depois, quando foram apre-
sentadas em Milão, num circuito paralelo ao Salão
do Móvel. Nesse período, Ayala projetou os interio-
res do Red Sea Star, um restaurante submerso nas
águas do mar Vermelho, em Eilat, Israel.

Com o tempo, novos temas começaram a in-
teressá-la, mas a relação com a natureza ou com as
formas orgânicas continua presente. Os estofados
da linha Gladis, por exemplo, são uma releitura tri-
dimensional e ampliada da impressão digital – que a
designer define como “a topografia de cada pessoa”.
Se o conceito é complexo, o lado técnico do projeto
também é trabalhoso. Foram necessários seis anos
para chegar ao melhor processo de moldagem da es-
puma de poliuretano e do tecido que a reveste.

Acima, os pendentes Dippa
têm cúpula de seda

plissada; abaixo, sofá da
linha Gladis; e, mais à dir.,

Ayala durante exposição
na galeria Cristina

Grajales, em Nova York
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COM SUA ATUAÇÃO NAS FRONTEIRAS ENTRE ARTE, DESIGN E ARTESANATO,
A DESIGNER ISRAELENSE AYALA SERFATY DESENVOLVEU UM VOCABULÁRIO PRÓPRIO, A PARTIR
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Além da natureza, os materiais também alimen-
tam a criação da designer. “Tenho muita paciência
com eles. Quando começo a trabalhar com algum
material, eu o pesquiso e experimento por bastante
tempo. As matérias-primas me inspiram”, afirma.
Um exemplo é a série de esculturas iluminadas
Soma, cuja forma surge de uma estrutura capilar
criada com filamentos de vidro derretidos e coberta
por um spray polimérico que se transforma em uma
fina membrana. O conjunto dá margem a múltiplas
interpretações, podendo ser associado com cristais,
nuvens ou plantas, por exemplo. Soma é um proje-
to individual de Ayala e integrou sua mostra mais
recente, realizada na galeria nova-iorquina Cristina
Grajales, em dezembro passado. Na ocasião, tam-
bém foram expostos os estofados da linha Rapa,
criados a partir de feltro produzido manualmente.

Recentemente, a Aqua Creations expandiu sua
linha de produtos e abriu espaço para a atuação de
jovens designers que, sob a direção artística de Albi
Serfaty, criam peças como as luminárias Molecules,
sempre respeitando o vocabulário formal que carac-
teriza o trabalho de Ayala há cerca de duas décadas.
É, de fato, um patrimônio a ser preservado. ●

Além da natureza, os materiais também alimen-
tam a criação da designer. “Tenho muita paciência 
com eles. Quando começo a trabalhar com algum 
material, eu o pesquiso e experimento por bastante 
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Soma, cuja forma surge de uma estrutura capilar 
criada com fi lamentos de vidro derretidos e coberta 
por um spray polimérico que se transforma em uma 
fi na membrana. O conjunto dá margem a múltiplas 
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Grajales, em dezembro passado. Na ocasião, tam-
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RECÉM-CHEGADAS
As peças da Aqua Creations acabam
de desembarcar no Brasil, importadas pela
Dominici. A parceria veio em boa hora, conta
Ayala: “Já estávamos buscando revendedores
no Brasil quando eles nos procuraram. Estamos
muito felizes”. A diretora de criação da Dominici,
Baba Vacaro, também manifesta satisfação.
“É muito bom poder trazer as peças da Ayala
para o nosso mercado, como já fizemos
anteriormente com outros designers de renome
internacional, mas ainda pouco divulgados aqui.”

Ao lado, luminárias
da linha Molecules
(2011), design
Ofir Zucker e Albi
Serfaty; mais à esq.,
instalação Soma; acima,
artesãs trabalham
no ateliê da Aqua
Creations; e, no alto,
pendente Rotini (2011),
com cúpula de seda
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