
101010
10+

IN AMERICA

Projeto de Christophe
Pillet para a Maiori, as
cadeiras A600 foram
pensadas para espaços
externos: feitas com
alumínio de alta
resistência, recebem
pintura eletrostática
a pó curada no forno,
o que cria uma textura
suave ao toque

Linhas puras e
refinadas formam

a luminária de
mesa Chiara,

design Thierry
Lemaire para a

Fendi Casa

Apresentadas pelo jovem canadense Lukas Peet,
a luminária Slab combina feltro (absorvente sonoro)

e acrílico (difusor de luz): além de agradável aos
olhos, otimiza o conforto visual e acústico
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EM MAIO, O RADAR DOS DESIGN ADDICT SE VOLTA PARA
OS ESTADOS UNIDOS: É A VEZ DA SEMANA DE

DESIGN NOVA-IORQUINA E TAMBÉM DA MAISON&OBJET
AMERICAS, REALIZADA EM MIAMI. CASA VOGUE

VISITOU AS DUAS CIDADES E APONTA AS NOVIDADES MAIS
INTERESSANTES DO MERCADO INTERNACIONAL

POR WINNIE BASTIAN*

Elegantes e
minimalistas, os
objetos da
Desktop
Collection (porta-durex,
porta-lápis e
apontador), lançados
pela Beyond Object, são
capazes de dar um
upgrade a qualquer
mesa de escritório
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MAISON&OBJET
AMERICAS
O timing não poderia ser mais feliz: no ano em
que Miami Beach comemora um século de
existência e a Maison&Objet francesa celebra
seus 20 anos, a cidade americana recebe
a primeira edição da Maison&Objet Americas.
As expectativas da organização eram grandes
e, ao que tudo indica, foram atendidas, já
que mais de 11 mil visitas foram registradas.
Aqueles que compareceram ao Miami Beach
Convention Center entre os dias 12 e 15
de maio puderam conferir os lançamentos de
mais de 350 expositores de 24 países,
incluindo o Brasil (vide box). Sem dúvida, um
belo começo e um incentivo para movimentar
ainda mais o mercado do design dos EUA.

Com estampas
impressas
artesanalmente
com carimbos,
as toalhas de
mesa e os
guardanapos da
canadense Windy Hill
encantaram pela
composição de
cores e grafismos

Um highlight da nova
marca portuguesa

WIDU foi o móvel-bar
Galarim, de Rui Viana,
no qual a combinação
de barras de madeira

torneada com
diferentes desenhos

traz dinamismo ao
conjunto

ORGULHO NACIONAL
Três empresas brasileiras participaram da
M&O Americas: La Lampe, Quaker Decor e
Tidelli levaram produtos lançados
previamente por aqui e fizeram sucesso por lá.
À esq., luminárias Lum (preta), design Hugo
Sigaud, e Kilter, design Nada Se Leva, ambas
da La Lampe; mais à esq., tecido Knitting Red
Gray, da Quaker Decor; e, à dir., biombo
Macramê, design Drica Diogo para a Tidelli.

Couro encerado é o principal
material no balanço Equus, com
forma de poltrona e proporções

generosas que acolhem uma
ou duas pessoas – design Javier

Robles para a Lumifer

Era de tirar o fôlego o
painel geométrico de

madeira assinado pelo
francês Rodolphe

Parente especialmente
para o estande da

francesa Oscar Ono

Além da lâmpada principal, na
parte superior, a luminária

Clessidra, de Massimiliano Raggi
para a italiana

Contardi, recebe
outra lâmpada, de

luz mais suave e
filamentos

desenhados, na
parte inferior

Criação do Studio
Putman para a
francesa THG, a linha
Métamorfose mescla
linhas geométricas
e arredondadas –
destaque para o elemento
de cerâmica negra
nos misturadores
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NEW YORK
DESIGN WEEK
Em maio, a cidade que nunca dorme tem
um motivo extra para ficar mais elétrica:
o design. Além da ICFF –International
Contemporary Furniture Fair –, feira que já
está em sua 27ª edição, diversos eventos
paralelos movimentam essa metrópole:
mostras como a Wanted Design, voltada
principalmente aos jovens criadores,
e a Collective, cujo foco se direciona
mais ao design de coleção, comercializado
em galerias, trazem abordagens diferentes,
mas complementares, do desenho autoral.
E viva a diversidade!

Delicadas penas traçadas
à mão compõem
o papel de parede Bird,
apresentado pela inglesa
Abigail Edwards na ICFF

Inspirada nos tradicionais
biombos chineses, mas com sutis

referências ao Memphis, a
luminária de piso Beaubien foi

lançada oficialmente pela
Lambert & Fils na ICFF

Toda de latão,
a luminária Arrow,

design Raymond
Barberousse, se

sobressaiu na ICFF
pelo formato

inusitado e elegante

Leveza é o ponto forte da
linha Cape Cod, design

Philippe Starck, exposta
pela Duravit na ICFF

Desenhados por Alvar
Aalto nos anos 1930,
a gaveta de parede e os
espelhos de madeira
agora são reeditados pela
Artek, na ICFF

Entre as peças apresentadas por Brian
Thoreen na Collective, destaca-se a mesa

de centro Mixed Marble, com base de
latão e tampo que combina dois tipos de

mármore, em desenho assimétrico
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Toda de
a luminári

design Ra
Barberou

sobressaiu
pelo

inusitado e el

3
1

2

forte da
design

exposta
na ICFF
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Os biombos da série Four Teal Walls,
apresentados por Mimi Jung na Collective,

são quase uma pintura, com suas tramas de
fibras naturais em dégradé sustentadas pela

estrutura de aço com pintura eletrostática

Criadas por Nendo para a Louis Poulsen, a
luminária NJP reinterpreta a icônica luminária

AJ, desenhada por Arne Jacobsen para a
marca há décadas – a parte que se assemelha

a uma chaminé não só emite luz como
libera calor, evitando superaquecimento –

assim, é possível tocar no difusor a qualquer
momento para mudar sua orientação

qu pi ,
fibras naturais em dégradé sustentadas pela

estrutura de aço com pintura eletrostática
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YES, NÓS TEMOS DESIGN
Também na ICFF o Brasil fez bonito, com a
participação de Aristeu Pires, Butzke,
Moora, Saccaro e, novamente, Tidelli. À esq.,
mesa Bordados, design Tina Azevedo Moura
e Lui Lo Pumo para a Saccaro; mais à esq.,
cadeira Laura, design Aristeu Pires; à dir.,
cadeira Joaquim, design Bernardo Senna
para a Moora; e, mais à dir., poltrona Biguá,
design Carlos Motta para a Butzke. l

Lançado na Wanted Design
pelo estúdio mexicano Déjate

Querer, de Rocío Cortés y
Ana Paula Alatriste, o tapete

Nebulae atrai pela riqueza
do grafismo e pela construção,

feita com partes
de feltro entrelaçadas

Nebulae atrai pela riqueza
do grafismo e pela construção,

feita com partes
de feltro entrelaçadas
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Com base de
mármore pietra
cardosa e tampo
de latão maciço,
as mesas laterais
Hawley foram
expostas na
Wanted Design, que
concedeu às suas autoras,
as designers Stephanie Beamer,
Crystal Ellis e Hillary Petrie, do
Egg Collective, o novo prêmio
American Design Honors
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