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orgulho

A poltrona Solo, projeto de Bruno
Faucz para a Piu Mobile, também chamou

atenção no Art Design Village. Os finos braços
metálicos curvos, revestidos com couro e costuras

aparentes, favorecem a funcionalidade: sob um
deles, fica oculta uma caixa, destinada a guardar

objetos como revistas ou controles remotos

Murilo Weitz expôs, no Art Design
Village, no Jockey Club,

os tapetesmodulares da série
Br+Amante, de pelo de vaca.

Marcados pela geometria, os sete
modelos surgiram a partir da análise
e desconstrução da planta da Basílica

de São Pedro, no Vaticano, conta o
designer. O nome da coleção faz

referência ao arquiteto renascentista
Donato Bramante (1444-1514),

autor do projeto original da igreja

Simplicidade e
delicadeza no armarinho
da linha Embalo, design
Flávia Pagotti Silva para
a América Móveis,
um dos produtos que
integrava a exposição
do 19o Salão Design,
premiação promovida
pelo Sindmóveis Bento
Gonçalves, ainda
no Art Design Village.
Pensado para espaços
compactos, o móvel
combina gaveteiro
a um cabideiro,
que é a continuação
de um dos pés

Quem passeou por São Paulo durante o último Design
Weekend, de 12 a 16 de agosto, certamente se empolgou com a
quantidade de bons produtos que foram apresentados por empre-
sas e criadores nacionais. É uma alegria ver que o vigor inventivo
de nossos designers floresce mesmo emmeio à crise e dá origem
a produtos poéticos, autorais e, principalmente, originais. Alguns
exploraram lindamente materiais simples – como a lã, a palha, a
borracha e o espaguete plástico –, enquanto outros recorreram
àmemória afetiva, com peças que reverenciam ou reinterpretam
elementos do passado. Aqui, uma pequena amostra da vitalidade
do design brasileiro atual –motivo para se orgulhar!
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O antigo hobby do pai –

fazer tamboretes para uso da
família – deu a ideia aos irmãos Susana
Bastos e Marcelo Alvarenga, do estúdio
Alva Design. Assim nasceram os bancos

da linha Gui, versão contemporânea deste
assento. A estrutura de ripas cilíndricas
demadeira ganhou travamento de aço

cromado na parte superior, onde se
entrelaçam as tiras largas de couro

Fo
to
s:
D
ie
go

C
ag

na
to

(c
es
to

C
ro
á)
,G

ab
ri
el
C
h
ia
ra
st
el
li
(l
um

in
ár
ia
s
Sa

m
ba

),
L
uc

as
R
os
in

(l
um

in
ár
ia
T
ui
ui
ú)

e
di
vu

lg
aç
ão

ANTENA DESIGN

58CASAVOGUE.COM.BR

CV361_PG058A061_ANTENADESIGN.indd 58 25/08/2015 00:14:58



6

A arte
minimalista foi
o ponto de
partida para
Guilherme
Wentz criar a luminária
UM para a Lumini. Um
perfil metálico linear
liga-se a uma base
giratória instalada na
parede, não só
permitindo diferentes
posições para a luz,
mas convidando o
usuário a interagir. A
peça pode ter vários
acabamentos: ouro
(série limitada),
latão, branco e preto

Projeto de Ana Neute e Rafael Chvaicer,
do estúdio Neute Chvaicer, para a La Lampe,
a luminária Beijo usa componentes e métodos
tradicionais de produção, mas com um
resultado inovador. As cúpulas de metal
repuxado (aço com pintura microtexturizada
preta e latão polido) são fixadas uma à outra,
fazendo com que a peça emita luz direta, para
baixo, e indireta, para o alto, ao mesmo tempo

A Oppa aproveitou a
semana de design para
anunciar a inédita parceria
comMarcelo Rosenbaum e
os designers Carolina
Armellini e Paulo Biacchi,
do estúdio Fetiche. Dentro
da coleção Oppa por Rosenbaum e o
Fetiche, destacamos a poltrona da linha
Tambaqui, cujo desenho arredondado e
o revestimento de neoprene com costura
aparente e debrum em cor contrastante
remetem ao peixe bicolor de água doce
que dá nome à linha

Um dos highlights na Estar
Móveis era a cadeira Sistemática,

de Rodrigo Almeida. Com
estrutura de madeira e estofada

com sarja verde, é fruto dos
estudos que o designer vem fazendo
sobre o construtivismo russo – “que

influenciou a Bauhaus, que, por sua vez,
influenciou o modernismo no Brasil e no

mundo”, analisa Rodrigo

Vergalhões e andaimes foram a base conceitual para a criação
do elegante aparador Verga, mostrado por Gustavo Bittencourt
na MADE. A leveza dos pés de aço (com acabamento de cobre)
se contrapõe ao peso da caixa com gavetas de roxinho – detalhe:
toda a amarração dos pés é feita com travessas de madeira e
cunhas, tipo de fixação tradicionalmente usada emmarcenaria

Emmais uma edição
de seu Projeto 2, no
qual chama outros

criativos para
realizarem projetos a
quatro mãos, Paulo

Alves lançou, ao lado
de Maneco Quinderé,

uma série de
luminárias inspiradas

na flora e na fauna
brasileiras – aqui, o

modelo de mesa Tuiuiú
usa roxinho e LEDs

9

5

8

10

7

CASAVOGUE.COM.BR 59

CV361_PG058A061_ANTENADESIGN.indd 59 25/08/2015 00:15:16



Leveza é palavra-chave na mesa Kami, design Carolina
Armellini e Paulo Biacchi, do Fetiche, exposta pela
NOS Furniture no Art Design Village. Finíssimo,
o tampo de mármore branco paraná tem vincos
suaves que remetem à dobradura do papel (kami, em
japonês), enquanto o desenho da base de aço-carbono
permite 3 metros de vão livre

Em seu novo showroom no bairro de
Pinheiros, a AMMA Store lançou os

castiçais da série limitada Luz
Peculiar, de Leo Capote eMarcelo

Stefanovicz, do estúdio Outra Oficina,
feitos com porcas e barras de aço

inox banhados em cobre – nomodelo
da foto, os braços sãomóveis e giram
em torno do eixo central pormeio da

rosca, podendo subir ou descer
conforme o número de voltas dadas

O cesto Croá é
a novidade de
Rodrigo Ambrosio
para o ciclo 2015 do Clube de Colecionadores
do MAM-SP e foi criado durante a imersão de
Ambrosio na comunidade de Várzea
Queimada, no Piauí, juntamente com o
curador Marcelo Rosenbaum e outros quatro
designers convidados. A peça une a borracha
de pneu, esculpida pelos homens em formato
de gotas de chuva, e a delicada cestaria de
palha de carnaúba trabalhada pelas mulheres
– poética fusão do contraste de materiais
com a união de saberes

Farol – a antiga torre
de sinalização foi
reinterpretada por
André Bastos e
Guilherme Leite
Ribeiro, do Nada Se
Leva, na forma de uma
linha de luminárias de
latão polido, nas
versões pendente (foto)
e arandela. Produzida
pela La Lampe, tem
cúpula direcionável –
dois sistemas
simultâneos fazem
com que o facho
de luz possa ser
girado em 360 graus
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O equilíbrio entre a “transparência” da
fibra sintética tramada no encosto e a

solidez da madeira maciça no assento dão
graça à cadeira Recorda, design Gabriela

Kuniyoshi e Vinícius Lopes, do Estúdio
Ninho, para a Mac Móveis. Com estrutura
de alumínio tubular, pode ser usada em

ambientes internos ou externos

ANTENA DESIGN

60CASAVOGUE.COM.BR

CV361_PG058A061_ANTENADESIGN.indd 60 25/08/2015 00:15:37



Dentre as novidades da Ovo, de
Gerson de Oliveira e Luciana Martins,

como não amar os aparadores e as
mesas laterais da linha Concreta? As

densas bases de concreto pigmentado
e os sutis tampos de madeira em

balanço fazem um belo jogo visual,
dando um quê escultórico ao conjunto

As cadeiras de espaguete
plástico que povoam o

interior do Brasil inspiraram
o lighting designer Carlos
Fortes na concepção das
luminárias Samba, para a
Dpot – usadas sempre aos
pares, as cores vibrantes
dos fios trazem àmente o

carnaval brasileiro. Simples
na construção, mas com
visual marcante, as peças

foram projetadas para
serem levadas pela casa,
em terraços, varandas e

jardins – apoiadas
emmesas, no chão ou
mesmo penduradas
em árvores, já que
também podem

ser usadas outdoor

Tramado em tear manual
com lã, o kilim Zig Zag, de
Francesca Alzati, foi um

dos produtos exibidos pela
By Kamy na mostra Natureza Geométrica.

O modelo se destaca pela combinação
do clássico preto e branco à estampa
dinâmica que “forma um vai e vem”,

como analisa sua autora

A Saccaro apresentou,
no Art Design Village,
a coleção Capadócia, de
Roque Frizzo, uma série de
estofados que se sobressai
pela trama acolchoada.
O recurso faz dupla alusão:
por um lado, aos cestos
dos balões que tomam os
céus da região turca e, por
outro, às origens da marca,
há quase 70 anos, quando
Albino Saccaro fazia cestos
de junco manualmente
para embalar garrafões
de vinho

Projeto colaborativo, a
poltrona da série Interlaces
é uma co-criação do
designer industrial Dennys
Tormen e da fashion
designer Luiza Caldari e
surge, na palavra de seus
autores, “da união de
paixões: industrial e
artesanal, funcional e
decorativo”. Desenvolvida
por Dennys, a estrutura
“sequinha” do móvel foi
projetada para valorizar
a opulência da tapeçaria
de lã, tramada por Luiza
diretamente na cadeira com
o auxílio de umbastidor de
madeira. NaMADE
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