
A composição
geométrica e a ótima
combinação de cores
se destacam no
tapete AO 342, da
linha Concretista,
uma das últimas
criações do designer
Alfredo de Oliveira,
da Punto e Filo

A Donatelli introduziu,
em seu portfólio,
estampas da coleção
JAMAC – Autoria
Compartilhada.
Os desenhos foram
desenvolvidos por
moradores do Jardim
Miriam, periferia de São
Paulo, com a artista
plástica Mônica Nador,
em oficinas promovidas
por ela na comunidade.
Originalmente impressos
com a técnica de estêncil,
os tecidos agora serão
feitos com serigrafia,
e parte da renda será
revertida para o projeto
JAMAC – Jardim Miriam
Arte Clube, iniciado por
Mônica em 2004

Assinado por Claudio Corrêa, da
Marcenaria Baraúna, o balanço Amor
Perfeito ocupou o jardim do Museu da
Casa Brasileira (onde ficará até 9 de
novembro). Feito de cabreúva e ipê
maciços, o assento tem uma solução
construtiva relativamente simples, mas
inusitada para um balanço: foi pensado
para duas pessoas sentarem de maneira
alternada, como em uma namoradeira.
Vale ressaltar que ele pode ser balançado
no sentido tradicional, mas também
aceita o deslocamento lateral.
As crianças aprovaram!

solofértil
O TIMING SOA PERFEITO. COMO QUE PRENUNCIANDO A CHEGADA DA PRIMAVERA,

O DESIGN BRASILEIRO PARECE SE VOLTAR PARA A NATUREZA,
EXPLORANDO DE MANEIRA FECUNDA REFERÊNCIAS COMO OS GALHOS

E OS TRONCOS DAS ÁRVORES, O COLORIDO DOS JARDINS, AS CAMADAS E TEXTURAS
DAS PEDRAS BRASILEIRAS, A LEVEZA ELEGANTE DAS AVES... ISSO FOI UM

POUCO DO QUE SE VIU EM SÃO PAULO DURANTE A 3ª EDIÇÃO DO DESIGN WEEKEND,
REALIZADA DE 14 A 17 DE AGOSTO. A SEGUIR, UMA SELEÇÃO QUE REPRESENTA

O MELHOR DA ÚLTIMA SAFRA NACIONAL
POR WINNIE BASTIAN
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Ágata Azul é o
nome deste tapete
criado pela
designer Francesca
Alzati, da By Kamy,
inspirada pela
riqueza de cores
e texturas das
pedras brasileiras,
aqui reproduzidas
em pura lã

Poética e bem-humorada,
a luminária pendente Ventola, dos

designers alagoanos Rodrigo
Ambrosio e Rona Silva, foi

exibida na Galeria Nacional.
A lâmpada é envolta por uma

gaiola – construída com
grades metálicas de
antigos ventiladores

vendidos como sucata na
feira –, a qual é arrematada

por um passarinho (que está
livre, note-se) de arame

Rodrigo Almeida apresentou, em parceria com a Legado Arte, a cadeira
Construtivista, executada com mogno (foto) ou jacarandá

reaproveitados de dormentes e móveis anônimos danificados.
Na peça, Rodrigo funde, de um jeito muito particular, três influências

recorrentes em seu trabalho: o Construtivismo, a Bauhaus e o
Modernismo, temperadas, nas suas palavras, “com certo

brutalismo de herança colonial”

Poétic
a luminária pe

designer
Ambr

exibida
A lâmpad

gaio
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por um
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O gaveteiro A625, de
Roni Hirsch, foi lançado
na Estar Móveis durante
a mostra Aurora Boreal
nos Trópicos. A peça
hhhincorpora gavetas
reaproveitadas de
armários descartados em
reformas, que recebem
acabamento
de laca brilhante em
contraste com a cor
natural da estrutura de
pínus maciço

A poltrona Aimara (o nome
significa “árvore” em

tupi-guarani) integra a nova
coleção da Amazonia

Móveis, de André Bastos
e Guilherme Leite Ribeiro,

do estúdio Nada Se Leva.
De aspecto escultural,

tem estrutura de alumínio
e usa cordas para dar

forma aos “galhos”
do encosto
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Na exposição intitulada Design House,
os arquitetos Alexandre Skaff e Simone
Carneiro, da SAO Arquitetura, mostraram
seus novíssimo móveis, nos quais o concreto
ganha aspecto fluido. Com estrutura
de teca, o sofá recebe “almofadas” de tecido
impregnado de concreto, que, apesar
de rígidas, são confortáveis. A série Concreto
+ Madeira também conta com banquinho,
balanço e poltrona baixa e foi concebida
para uso outdoor

A Orlean apresentou a linha de tecidos
Living Garden, marcada por uma paleta
de cores primaveril, em diversas
padronagens, entre elas listras,
xadrezes e ikats (foto). A série leva
a assinatura de Simone Orlean,
diretora da marca

Para a MADE Pop-Up, capsule edition da feira
curada por Waldick Jatobá, os integrantes do
grupo (In)vasão fizeram diversos pratos de
porcelana com intervenções gráficas. Aqui, a
linha Caco, de Bruno Simões, que explorou o
contraste “entre os cacos imperfeitos e
facetados e o círculo perfeito do prato”.
Como o nome indica, a estampa
reproduz os mosaicos de
cerâmicas comuns em
pisos e fachadas
Brasil afora.

Brunno Jahara lançou, na Poeira,
a coleção Conterrâneos, na qual tira
partido de “elementos naturais” e dos
“valores da simplicidade”. Potes, cestos
e pratos de terracota são combinados
e montados como totens – uma lógica já
empregada pelo designer anteriormente
–, dando origem a novos objetos, como
fruteiras, vasos (foto) e luminárias

Living Garden, marcada por uma paleta
de cores primaveril, em diversas
padronagens, entre elas listras,
xadrezes e ikats (fot(fot(f o). A série leva
a assinatura de Simone Orlean,
diretora da marca

pr
e montados como totens – uma lógica já
empregada pelo designer anteriormente
–, dando origem a novos objetos, como
fruteiras, vasos (fot(fot(f o) e luminárias

Na mostra organizada pela Brazil S/A na Baccarat,
o banco Phoenix, do Empório das Cadeiras, chamava
atenção graças à leveza de suas formas, com
certo perfume retrô. “As duas chapas curvadas
remetem às asas de um pássaro em pleno vôo”,
filosofam seus autores, os designers Estevam de
Carvalhaes e Victor Leite, da Tri Design

ANTENA DESIGN

CV349_PG072A075_ANTENADESIGN.indd 74 26/08/2014 04:09:55



A chaise Martini Una, da Mac Móveis, é o primeiro
produto da empresa mineira a ser assinado por um
designer convidado. Seu autor, o carioca Gustavo
Martini, buscou inspiração na obra da artista Lygia
Clark para desenhar um móvel de forte apelo visual,
mas sem esquecer as questões objetivas e
ergonômicas. Com estrutura de alumínio de grau
marítimo e revestimento de fibra sintética trançada,
é indicada para áreas externas

Projetada pelos designers Ana Revello Vazquez
e Renato Solio, a série de mesas Sequoia é um
dos lançamentos da Saccaro. O formato do
tronco dessa árvore – cuja base tem diâmetro
maior que o restante e normalmente possui
fendas longitudinais – inspirou o desenho das
pernas das mesas, que possuem quatro alturas
diferentes e, agrupadas, compõem uma
pequena floresta, metaforicamente falando

A novidade da Decameron
é a coleção Work in
Progress, primeira incursão
da empresa no design
de mobiliário corporativo.
Ao lado, sofá com
prateleiras de bambu
encaixadas na estrutura
pelo simples apoio.
Design Marcus Ferreira
e Atelier Crudo

Também na MADE Pop-Up, destaque para a
cadeira Zia, criada pelo Atelier Marko Brajovic em

colaboração com o Pedro Terra Lab. O produto,
que busca aproximar o artesanato dos processos

digitais, remete às tradicionais cadeiras com
assento e encosto em vime trançado – aqui, no

entanto, a fabricação é feita por máquinas CNC
(controle numérico computadorizado), que

cortam o MDF pigmentado. Ao final, as partes
são montadas exclusivamente por encaixe
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Nos bowls de porcelana da
série História Natural, do

Estudio Manus, os desenhos
são estampados com

carimbos desenvolvidos por
Daniela Scorza e Caio de

Medeiros a partir do livro
Cousas do Brasil, que reúne

relatos de viajantes
estrangeiros sobre a

fauna e a flora de
nosso país. Como a

composição dos
carimbos acontece

no momento da
execução, o

resultado é sempre
diferente e cada item

torna-se único

A composição de
módulos hretangulares
de cores vibrantes é o
forte da mesa
Quadrado, que integra
a linha Design Com
Sabor, do designer
Paulo Alves em
parceria com a
chef Morena Leite. As
peças são fabricadas
com madeira de
reflorestamento
(paricá) e revestidas
com fórmica colorida
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