
em2
Formado por dois paulistas que adotaram o Rio
de Janeiro como morada, o estúdio Em2 Design teve
início em Barcelona, onde Mariana Betting Ferrarezi
e Roberto Hercowitz faziam mestrado – ela, em
design de móveis, ele, em ecodesign. Na Espanha,
onde viveram até 2006, eles realizaram os primeiros
projetos, mas foi no Brasil que o trabalho da dupla
deslanchou. Em 2011, receberam o iF Design,
importante prêmio internacional, pela poltrona Fago,
na qual o entrelaçamento de finas ripas de madeira
cria uma espécie de concha que abraça o usuário.
Devido à sua concepção, o móvel utiliza pouca
matéria-prima – a postura ecofriendly, aliás, permeia
a obra de Mariana e Roberto, para quem bom design
“é a aliança entre função, forma e o melhor uso dos
recursos”. Também premiado é o gaveteiro Pixel, que
acaba de receber menção honrosa no Salão Design
Movelsul Brasil 2012. Os compartimentos de diversos
tamanhos fazem alusão aos clássicos móveis asiáticos,
mas com a bossa que caracteriza o trabalho da dupla.

A união fAz A forçA, como rezA o dito populAr. SelecionAmoS trêS jovenS
eStúdioS brASileiroS, conSolidAdoS e em AScenSão,

que criAm um deSign AutorAl com olhAr voltAdo Ao mercAdo
Por Winnie Bastian

À esq., os designers
Roberto Hercowitz
e Mariana Betting
Ferrarezi; acima,
gaveteiro Pixel; à dir.,
poltrona Fago; e,
no alto, a luminária
Chan Chan, lançada
recentemente
na coleção 2012
da Schuster
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industrial, o Notus se aproximou do universo do mobiliário em 2011, com
a criação da estante Poleirinho, um porta-trecos para chaves, celulares
e outros pequenos objetos. O móvel já anunciava a filosofia dos designers
Rodrigo Braga França e Ulisses Neuenschwander: criar peças que trazem
leveza ao cotidiano e conectam-se emocionalmente com o usuário.
“Queremos que nosso design mexa com as pessoas de forma positiva”,
destaca Rodrigo. Os novos projetos mostram a continuidade e o
fortalecimento da marca autoral, batizada de Notus Studio. Um exemplo
é o banco Hang Loose, cujo assento é formado por um tramado de corda
colorida – os furos na estrutura de madeira permitem que ela seja instalada
de várias maneiras. Já o banco Spin emprega o conceito de giro, que lhe deu
o nome, desde a execução – os pés, por exemplo, são moldados no torno –
até o resultado final: as unidades são empilháveis mediante rotação.

Rodrigo Braga França
(à esq.) e Ulisses

Neuenschwander; acima,
a estante Poleirinho,
que marcou o início

da atuação do estúdio
no design de mobiliário;

no alto, à esq., banquetas
Spin; e, à dir., bancos

Hang Loose
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lattoog
“Procuramos nos policiar para não seguir tendências, pois

acreditamos que quem as segue já está atrás.” A afirmação
de Leonardo Lattavo – sócio, ao lado de Pedro Moog, do estúdio

Lattoog – aponta a busca da originalidade como um pilar
do trabalho da dupla, que começou oficialmente a produzir

móveis e objetos em 2004. A experimentação, tanto com
o desenho quanto com os materiais, é uma constante do trabalho

destes cariocas e foi a base para a criação da poltrona Vidigal,
cuja estrutura de aço-carbono sustenta um revestimento

de palha de taboa. A fibra foi tramada de forma incomum: suas
pontas foram deixadas soltas na parte de trás, enriquecendo

a estética da peça. Foi experimentando também que os designers
deram início, em 2008, à linha Vira-Lata, na qual o cruzamento

de cadeiras “de estirpe” dá origem a peças que carregam
características de ambas. A série foi crescendo e o próximo

filhote é a poltrona Netoia, fusão da Diamond Chair, de Bertoia,
com o sofá Marshmallow, de George Nelson. l

Acima, poltrona Vidigal, para a
Vimoso; à esq., no alto, relógio Ollin,
que integra a coleção 2012 da
Schuster; abaixo, a poltrona Netoia,
ainda em desenvolvimento, será
produzida pela Roche Móveis;
e, no alto, os designers Leonardo
Lattavo (à esq.) e Pedro Moog
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