
OS SINAIS ESTÃO NO AR...
NOSSO RADAR CAPTOU
AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
QUE ESTÃO DESPONTANDO – OU JÁ
BOMBANDO! – NO CENÁRIO DO
DESIGN MUNDIAL, ILUSTRADAS COM
LANÇAMENTOS DE TODO O GLOBO
POR WINNIE BASTIAN

ABC
ÁFRICA
Em pitadas ou doses definitivas, o apelo étnico do continente africano é
incontestável. Tramas, texturas, formas e grafismos ganham espaço em leituras
contemporâneas, como a estampa (foto) assinada pela marca inglesa Patternity,
que integrou a instalação A Place Called Home, realizada em Trafalgar Square
durante a última semana de design de Londres.

trendy
A

BOLHAS MIL
Em tamanhos uniformes ou variados, círculos e esferas se combinam para a formação

de composições patterns bi ou tridimensionais, caso da luminária de vidro borossilicato
Bolle, inspirada na leveza das bolhas de sabão como uma metáfora para a imaterialidade

da luz. Criação da dupla Giopato & Coombes, na Galley Bensimon, Paris.
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CCOCOONING
Sim, ele voltou! O casulo, tendência no início
dos anos 2000, volta a aparecer em produtos
mundo afora – o que, convenhamos, nem é
de se estranhar, tendo em vista a sensação de
proteção e a privacidade que esse formato
proporciona. No móvel Mycocoon,
desenvolvido pelo estúdio Lanzavecchia +
Wai pensando em espaços como hotéis,
aeroportos e escritórios, ainda há o “plus” da
cromoterapia – tudo em nome do bem-estar.
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FACETADOS
O uso de superfícies facetadas é outra tendência
que vem ganhando força no mobiliário e também
em objetos. Bom exemplo é a coleção Multifacet, design
Matali Crasset para a marca francesa Concrete LCDA,
lançada na mais recente Maison & Objet, em Paris. A
pequena estante da foto é composta por dois módulos
iguais, invertidos e sobrepostos – à frieza do concreto,
se contrapõe o calor do latão.

ESCULPIDOS
O uso de superfícies esculpidas

está mais frequente no mobiliário
graças às técnicas digitais

de projeto (softwares de
modelagem) e produção

(máquinas de usinagem do tipo
CNC – computer numerical

control). É o caso da mesa s.ce,
de Andrea Macruz, apresentada

na última Paralela Móvel: as
ondas tridimensionais do tampo e

as estrias das laterais são
esculpidas em placas de MDF.

GEOMETRIA
Pensar fora da caixa – literalmente – é a tônica deste
verbete. A ordem é explorar formas e construções
geométricas, como fez a nova marca alemã Neo/Craft
com a mesa Isom Oblong, apresentada na IMM Cologne
2015 e formada por um hexágono (tampo), dois
quadrados e um retângulo (base). Na foto, a combinação
de três peças potencializa ainda mais o efeito.

F E

HORTA EM CASA
Se consumir produtos orgânicos e produzidos localmente já é uma prática entre os
ambientalmente corretos, esse conceito se intensifica ainda mais quando o “local”
em questão é a própria casa do usuário. Na foto, Household Herb Harvesting,
sistema para cultivo caseiro de ervas, design Simon Helmersson. O conjunto foi
lançado pelo The Tomorrow Collective durante a última feira de Estocolmo.

G

H

DECADÊNCIA POSITIVA
A madeira modificada pela ação de fungos, o metal corroído
pela ferrugem… designers têm visto essas características
como qualidades e fazem questão de exaltá-las em seus projetos.
É o que acontece no centro de mesa Burano, do estúdio italiano
Alcarol. Um pilar de madeira saído de uma lagoa de Veneza é
fatiado, fazendo com que os “túneis” cavados pelos moluscos
ganhem a leitura de um “rendilhado” – nas palavras dos designers –,
valorizado pela camada de resina que dá acabamento à peça.

D
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ILUSIONISMO
O famoso “parece, mas não é” continua
marcando presença, muitas vezes associado a
certa dose de ironia, como no The Glacier
Project, design Brynjar Sigurdarson,
apresentada pela espanhola PCM Design na
Maison & Objet. Apesar das formas que
remetem a icebergs, tratam-se de velas – a
intenção é lembrar que as geleiras do ártico
estão derretendo, e, assim, contribuir para o
aumento da consciência ambiental.

LUMINESCÊNCIA
A emissão luminosa espontânea é um
recurso que vem sendo mais e mais
utilizado, como nos pendentes da
série Loena Lantern, do estúdio
Ontwerpduo. Concebidas para
quartos ou berçários, as luminárias
têm cúpula de papel impressa com
uma tinta especial que se carrega de
dois modos: com a luz do dia e com a
luz da lâmpada em seu interior. Vale
atentar para a geometria da estampa.

MINIMALISMO
Depois de um período marcado pelo excesso, é

esperado que a busca pelo essencial se estabeleça.
O mínimo em formas com o máximo efeito é o que
se vê em produtos como Com:pos:ition 2:2, misto

de espelho, mancebo e gaveta porta-trecos lançado
na IMM Cologne pela marca alemã GObyMM. A

ideia, conta o designer Martin Mestmacher, foi criar
móveis como esculturas gráficas tridimensionais.

JUNGLE BEAT
Exploradas na criação de
estampas para tecidos e papeis
de parede, a exuberância
vegetal e a rica fauna da selva
são capazes de emprestar
instantaneamente um ar fresh a
móveis e ambientes. Na foto,
poltrona giratória Elle,
lançamento da Estar Móveis,
revestida com sarja pintada à
mão por Michael Vago.
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NATUREZA
A inspiração em elementos naturais é bem-vinda em meio ao
cotidiano intenso e estressante da urbe, e os designers têm
voltado mais seu olhar nessa direção. Um exemplo é o vaso
Scarabée, de Jean-Baptiste Fastrez para a francesa Moustache,
apresentado na Maison & Objet. A peça remete ao besouro não
só nos aspectos estéticos, mas também construtivos: na base
de PMMA preto (o exoesqueleto), se encaixa uma concha
iridescente de cerâmica esmaltada (as asas) – uma faixa elástica
envolve ambos, mantendo o conjunto firme.

N
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OPTICAL
Patterns e estampas ópticos estão por toda a
parte, de tecidos e papéis de parede a móveis
e objetos. O apelo pode ser pop ou chic,
como acontece na coleção Stripes, de
Bethan Gray para The Ruby Tree Collection,
na qual a designer mescla mármore negro e
amazonita para compor um padrão de listras
que irradiam a partir do centro de cada peça
(na foto, mesa de jantar, boleira, bowl,
sousplat e porta-copos).

QUADRICULADO
Uma manifestação mais específica da
tendência optical é a grelha
quadriculada, que surge em diversas
leituras contemporâneas. No caso do
papel de parede Light on Lattice,
proposto pela dupla Eley Kishimoto,
soma-se, ainda, o aspecto ilusionista, ao
empregar sombras que dão a impressão
de volume à estrutura reticulada.

SURREALISMO
Pitadas surrealistas trazem uma dose de humor para temperar
o cotidiano, como demonstra esta divertida bandeja de melamina
com estampa de dedos. A peça é parte da linha Seletti Wears Toilet
Paper, que leva a aplicação de imagens da revista Toilet Paper, de
Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari.

O

REMANUFATURA
Ao reciclo e ao reuso, que felizmente já
são realidade há algum tempo, vem
se juntar a remanufatura, ou seja,
a transformação de produtos já
existentes em outros completamente
novos e originais. É o caso da linha de
tapetes Re-vive, criada pelo estúdio
holandês rENs, de Renee Mennen e
Stefanie van Keijsteren, utilizando
carpetes fora de linha da marca Desso,
que foram transformados com o
tingimento manual em tons dégradé
feito pela dupla.

PRECIOSO
Uso de metais dourados, formas
que remetem à lapidação,
materiais nobres… Uma certa
associação com o universo da
joalheria e suas preciosidades
também estão no horizonte. É o
que acontece nas mesas da linha
Tramas, que a designer Bianca
Barbato apresentou na mais
recente Paralela Móvel. Na foto,
versão com estrutura de latão
escovado e tampo que combina um
mosaico desse mesmo metal com
acabamentos escovado e polido.
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ÚNICO
Conchas de cobre desenhadas em computador usando um software

que permite infinitas variações são a base para as luminárias
Parametric Pendant, de Colin Westeinde – o produto se completa

com a inserção do vidro fumê soprado, que responde ao formato da
concha, integrando-se a ela. Desse modo, cada pendente tem

um shape absolutamente exclusivo.

TIE-DYE
Em nuances incontáveis,
a delicadeza da aquarela se
transfere para os tecidos,
revivendo o tie-dye.
Destaque para as versões
atualizadas da técnica,
como o tecido Luovi,
na coleção verão 2015
da linha casa da finlandesa
Marimekko.

XANGAI STYLE
A China (e suas tradições) se apresenta como forte influência,
em criações não somente literais, mas também em outras menos
diretas, como os pendentes w151, do trio Claesson Koivisto Rune
para a sueca Wästberg, que fazem referência a formas
geométricas arquetípicas ao mesmo tempo em que remetem
aos chapéus de palha chineses (no caso do modelo mais escuro).

ZOOM
Produtos elaborados, que demandam um olhar mais
próximo e atento para serem compreendidos em sua

totalidade, também têm seu lugar. Como neste tecido
da coleção Jardin d’hiver, lançamento da francesa

Braquenié, cuja estampa é totalmente bordada no
algodão, um trabalho detalhado – foram utilizadas 22

cores de fios! – com resultado suntuoso.
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V
VAZADOS
O desejo de leveza se expressa em móveis que se
caracterizam pelo uso parcimonioso da matéria, com
visual arejado. Assim acontece com as mesinhas da
coleção 85g CO2, do Atelier BAM, com suas sutis bases
metálicas. O diâmetro destas é definido em função da
quantidade de gás carbônico liberado, conforme o
material usado (cobre ou alumínio) e a altura da peça –
para cada item, são dispensados na atmosfera 85g de CO2.
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