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CRIADOR
+CRIATURA

NÃO FOI UMA DISPUTA FÁCIL: OS VENCEDORES
DO PRÊMIO CASA VOGUE DESIGN 2018
SUPERARAM CONCORRENTES DE PESO.
A SEGUIR, POSAM ORGULHOSOS AO
LADO DE SEUS “FILHOTES” E REVELAM FATOS
CURIOSOS DOS BASTIDORES DA CRIAÇÃO
POR WINNIE BASTIAN ESTILO ADRIANA FRATTINI FOTOS ANDRÉ KLOTZ

Patrocínio Parceria Criativa Apoio
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HUMBERTOEFERNANDO
CAMPANA+SOFÁBRANCHES
Todos os dias, Humberto Campana corre 6 km
no parque Ibirapuera, em São Paulo. “É um jeito de entrar
em contato com a natureza”, declara o designer que,
juntamente com o irmão Fernando, concretizou esse
cenário na concepção do sofá Branches, desenvolvido
no estúdio da dupla para a galeria nova-iorquina
Friedman Benda. Os pés de bronze que compõem
a base da peça foram fundidos a partir de galhos de
árvore recolhidos por Humberto em suas corridas
matinais. A forma final pode parecer aleatória, mas é fruto
de diversas tentativas para chegar a um resultado que
parecesse omais natural possível.

Na parede, tinta Elefante, da Suvinil – patrocinadora da
premiação. Humberto (à esq.) usa camisa e calça Dolce
& Gabbana; Fernando usa blazer e camiseta Ricardo
Almeida, calça de acervo e tênis Fiever

“QUERÍAMOS ALGO BEMORGÂNICO, QUE PARECESSE
BROTAR DO CHÃO COMO UMA RAIZ E

ENTÃO CHEGASSE AO ESTOFAMENTO DO SOFÁ

CATEGORIA
DESIGNDECOLEÇÃO

prêmio casa voguedesign
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JULIANAVASCONCELLOS
+TAPETEESPIRAL (BOTTEH HANDMADE RUGS)
Quando criança, Juliana Vasconcellos queria ser pintora; na adolescência, estilista.
Não é de surpreender, portanto, que a arquiteta dedique, em seus projetos, atenção
especial à questão cromática. “No dia em que fui escolher as tonalidades desse
tapete, fiquei emminhamesame deleitando com as amostras de lã... eu realmente
amo essa parte das cores!”, exalta, referindo-se aomodelo premiado, idealizado
emparceria comMatheus Barreto. No caso do Espiral, a paleta selecionada
faz toda a diferença: “É um desenhomuito simples – o que cria complexidade
é o caminho das cores e esse encontro entre elas, que dá um efeito de
sobreposição e de profundidade”. Amineira tem investido cada vezmais no design
demóveis, tapetes e outros itens para a casa, e prometemanter o ritmo. Viva!

Juliana usa blusa e saia Dolce & Gabbana

CATEGORIATÊXTEIS
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FLAVIAARAUJO,FELIPEVARGASEFERNANDO
FERNANDES+ESTANTEPLANA (F STUDIO)
Foi em 2013 que os arquitetosmineiros conheceram a Fábrica Bhering, no Rio, e decidiram que
aquele seria o lugar ideal para abrigar o futuro F Studio. “Nos apaixonamos pelo espaço, que era fabril
e todo detonado”, lembram. O local pedia uma divisória para separar o escritório de arquitetura
da loja demóveis vintage que também iriam abrir. Foi quando tiveram a ideia de criar estantes com
barras de rolamento vindas de um ferro-velho, primeiro passo do trio rumo ao design, sempre
com a presença de elementosmetálicos – como as barras de aço que compõem a estante Plana.

Na parede, tinta Patativa, da Suvinil. Flavia usa vestido Pati Faragone e ankle boots Schutz; Felipe
(ao centro) usa suéter e calça jeans Ellus Secondfloor, colar e tênis de acervo; Fernando usa blazer
TommyHilfiger, camisa, calça e tênis de acervo

CATEGORIAMOBILIÁRIO

prêmio casa voguedesign
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ZANINIDEZANINE
+CADEIRAZINA
(AMÉRICA MÓVEIS)
Que a obra do pai, José Zanine Caldas
(1919-2001), é uma importante
referência para o design do carioca
Zanini de Zanine, é fato conhecido.
Mas pouca gente pensaria nessa
associação no caso desta cadeira.
“Estamos fazendo uma ampla pesquisa
por ocasião do centenário
do nascimento dele, no ano que vem,
e descobrimos cinco ou seis desenhos
dos anos 1950 que empregam o
ferrinho virado. E então deu vontade
de usar a elegância e a delicadeza
que essematerial traz, mas nummóvel
contemporâneo”, conta Zanini.
“Acho que, nomeu trabalho,
essa linguagem veio para ficar.”

Na parede, tinta Alcaparra,
da Suvinil. Zanini usa jaqueta e calça
Prada e boné de acervo

“REFERÊNCIAS DE CARLO HAUNER E MARTIN EISLER ESTÃO
PRESENTES, MAS O GRANDE ACENDER VEIO DESSES

DESENHOS DOMEU PAI COMO FERRINHO:
QUIS RETOMAR ESSA LINGUAGEMDELICADA E ELEGANTE

CATEGORIAS ESTOFADOS
EVOTAÇÃO ON-LINE
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FERNANDOPRADO+
LUMINÁRIADE

MESANORD (LUMINI)
Um dos designers brasileiros mais

premiados aqui e no exterior, Fernando
Prado faz uma revelação curiosa: não
pensava em cursar a faculdade de
design. “Além de ser um grande

arquiteto, meu pai [Eurico Prado Lopes
(1939-1985)] desenhava muitíssimo
bem, cresci vendo ele trabalhar e

achava que nunca chegaria nem perto.
Talvez eu não tivesse escolhido
a profissão por medo de não

corresponder”, pondera. Foi a mãe,
a também arquiteta Maria Helena, que o
convenceu a prestar o vestibular para o

curso de Design. Hoje o talento de
Fernando se expressa em peças como
a Nord, concebida com dois preceitos
emmente: ser um abajur horizontal e

que empregasse a madeira – material
que vem sendo usado de formamais

intensa pelo designer há pouco tempo.
Tudo isso, claro, sem esquecer a

qualidade da luz, outro ponto forte nos
trabalhos de Fernando.

Na parede, tinta Elefante, da Suvinil.
Fernando usa jaqueta Emporio Armani,
suéter Lacoste, calça e tênis de acervo

“ME DIVIRTO MUITO COM O PROCESSO, COM A EVOLUÇÃO
DO DESENHO EM PRODUTO – É O QUE ME DEIXA
FELIZ. ÓBVIO QUE O RESULTADO FINAL É GRATIFICANTE,
MAS ODESENVOLVIMENTO É AMELHOR PARTE

CATEGORIA
LUMINÁRIAS

prêmio casa voguedesign
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PAULOBIACCHIEMARCELOROSENBAUM
+COLEÇÃOESCAMAS (SANTA LUZIA)

Design como ferramenta de transformação: eis o propósito quemoveMarcelo e Paulo, e
que se reflete em criações como estes revestimentos, feitos de poliuretano expandido

extraído do interior de geladeiras velhas. “Ninguém via esse material como algo possível
de ser reciclado”, relata Paulo, que destaca omérito da Santa Luzia na elaboração de um

método para o reprocessamento dessa matéria-prima, convertida numa coleção desejo
pelo Rosenbaum e o Fetiche (estúdio que reúneMarcelo, Paulo, Adriana Benguela e

Carolina Armellini). Mas eles queremmais, fala Marcelo: “Sonhamos desenvolver
produtos industriais que provoquem impacto em comunidades – por exemplo, um

porta-água para pessoas que precisam buscar esse recurso em locais muito distantes.
Queremos usar a indústria para melhorar a vida das pessoas”.

Paulo (à esq.) usa jaqueta e camisa Burberry, calça e tênis de acervo;
Marcelo usa camisa, calça e tênis Prada

CATEGORIA
REVESTIMENTOS
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62 casavogue.com.br “PARA SUSANA, NÃO EXISTE IDEIA CONCEBIDA OU
ENCERRADA ENQUANTO ESTÁ NO PAPEL, AO

CONTRÁRIO DE MIM, QUE, NA PRÁTICA DE ARQUITETO,
ME EXERCITEI ASSIM” MARCELO ALVARENGA

CATEGORIATALENTO
EMASCENSÃO

SUSANABASTOS
EMARCELO
ALVARENGA
Backgrounds diversos, abordagens
opostas, visões complementares.
Na dinâmica de trabalho dos irmãos
mineiros – ela, com formação emartes
plásticas; ele, em arquitetura –, a riqueza
está na diferença. “Susana tem uma
coisamuito física, damatéria, enquanto
eu sou da lapiseira, do lápis de cor”,
comparaMarcelo. Em comumos dois
possuemogosto pela discussão
conceitual no processo criativo. “Eu
brinco com a Susana que, se ela chega
comduas ideias e eu gostomais de
uma, ela vai defender a outra até amorte”,
ri Marcelo. “Temmais a ver comum
exercício de reflexão – tanto que, depois,
tanto faz o caminho escolhido. E nisso
a gente se parecemuito”, conclui Susana.
Aqui, eles posamcomos vasos Amorfos,
finalistas na categoria Objetos.

Na parede, tinta Sépia, da Suvinil. Susana
usa tricot Emporio Armani e saia de
acervo; Marcelo usa camisa Ricardo
Almeida e calça Lacoste. Como prêmio,
receberam do Centro Universitário Belas
Artes de São Paulo, parceiro criativo
da premiação, uma bolsa de estudos para
um curso de pós-graduação

prêmio casa voguedesign
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GUILHERMEWENTZ+
CADEIRAESTIO

(SACCARO)
O jovem gaúcho vem ganhando cada vezmais
espaço, atuando junto a indústrias e também

desenhando para a própria marca, Wentz. Mas
o design nacional poderia ter perdido este

talento não fosse o acaso. Guilherme cursava o
último ano de administração quando começou

a surfar com umgrupo de amigos: “A gente ia
para praias só de pescadores em Santa Catarina,

e passei a ter uma relação diferente com a
natureza. Resolvi largar a faculdade e comecei a

estudar design buscando a simplicidade,
e umpúblico que quisesse isso também: leveza

e encontro com a natureza”. Dobrável,
essencial e criada para uso outdoor,

a cadeira Estio cumpre à risca
esses propósitos.

Na parede e no piso, tinta
Sépia, da Suvinil. Guilherme

usa moletom Burberry,
calça Versace e tênis de
acervo. A cadeira Estio

está disponível na
Saccaro do Shopping

D&D, apoiador da
premiação

CATEGORIA
MOBILIÁRIOOUTDOOR
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JACQUELINETERPINS+CENTRODEMESANERVO
(SIGMMA BRASIL)
“A gratuidade nãome agrada”. Autora de objetos frequentemente caracterizados por um viés
escultórico, Jacqueline tem no aspecto conceitual o ponto de partida para suas obras.
“No caso deste centro demesa, ele surge de uma observação demimmesma, desse tendão
que une o polegar ao indicador e da tensão que se cria ao esticá-lo”, explica a designer
paraibana radicada em São Paulo. A formação em artes plásticas se revela na liberdade
do processo criativo: aqui, após o desenho, ela partiu para a argila até chegar ao resultado
desejado, depois descrito tecnicamente para a produção industrial. Renomada pela excelência
de seu trabalho com vidro, Jacqueline escolheu o Corian – o que os une? Amodificação
domaterial por meio da alta temperatura: “Quando vejo umamatéria-prima em transformação
pela ação do calor, é como se ela estivesse liberta, é como se eu a liberasse”, diz.

Na parede e no piso, tinta Patativa, da Suvinil. Jacqueline usa calça, camisa e sapatos de acervo

CATEGORIAOBJETOS

prêmio casa voguedesign
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GERSONDEOLIVEIRA
ELUCIANAMARTINS
+MESASMARGEM (OVO)
Atuando juntos há 26 anos, Gerson e Luciana
se conheceramdurante a faculdade de cinema,
e nessa época descobriramo design.
A falta do ensino formal foi suprida pela intensa
vivência prática: oficina de escultura emmetal,
estágios emmarcenaria emetalurgia foram
alguns dos caminhos encontrados no início pela
dupla, conhecida pelas soluções engenhosas
de suas criações – como a rica produção que
tiveram em2017, que os levou a faturar a
categoria Designer do Ano. AsmesasMargem,
vencedoras da categoria Complementos, são
umexemplo primoroso da qualidade desse
trabalho. “Elas nasceram de um rabisco,
um traçomuito livre. Depois, houve toda
uma batalha para fazer comque existissem–
o processo foi muito difícil. Tem uma hora
que parece que não vai dar certo, que você
não sabemais para onde ir”, confidencia Luciana.
“Todas as peças passam por momentos de
dificuldade na sua gestação – todas. E aí você
vai, insiste e acontece”, completa Gerson.

Na parede, tinta Terra Roxa, da Suvinil. Gerson usa
camisa Ricardo Almeida, calça Tommy Hilfiger
e tênis Fiever; Luciana usa vestido Pati Faragone,
brincos, bracelete e sandálias de acervo

“O NOME OVO [QUE BATIZA A EMPRESA COMANDADA
PELA DUPLA], CARREGA EM SI VÁRIOS

SIGNIFICADOS: É A PRIMEIRA CASA, É UM LUGAR
DE TRANSFORMAÇÃO E SIMBOLIZA UMA

SIMPLICIDADE QUE NÃO ÉÓBVIA LUCIANAMARTINS

CATEGORIAS
DESIGNERDOANOE
COMPLEMENTOS
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PAULOMENDESDAROCHA
O mais reconhecido arquiteto brasileiro vivo já recebeu
o Prêmio Pritzker, o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura
de Veneza e a Medalha de Ouro do Instituto Real dos Arquitetos
Britânicos. Faltava Paulo Mendes da Rocha, que em outubro
completa 90 anos, ser agraciado pela qualidade dos móveis
que criou. À semelhança de sua arquitetura, o design domestre
consegue reunir três elementos de maneira irretocável:
elegância, conforto e, principalmente, simplicidade. A começar
por seu ícone maior, a cadeira Paulistano (1957), uma barra
de aço-mola dobrada e unida com um único ponto de solda,
cujo “estofamento” foi pensado a partir das redes indígenas.
Já no ano passado, o profissional desenhou toda uma nova
linha demobiliário para o Sesc 24 deMaio, cujo edifício também
idealizou com o escritório MMBB. Feitos de chapa
dobrada – “uma técnica industrial muito vulgar hoje em dia”,
segundo ele –, as peças são uma evolução da chaise-longue
PMR, concebida em 1985, e se desdobram em inúmeras
tipologias para atender às necessidades daquele projeto.

DESIGNERHOMENAGEADO

Acima, a cadeira
Paulistano (1957), feita
para o ginásio do Club
Athletico Paulistano
e hoje produzida pela
francesa Objekto
e vendida no Brasil pela
Futon Company; à esq.,
cadeira (2017) desenhada
para o Sesc 24 deMaio;
e, mais à esq., a chaise
PMR (1985), também
fabricada pela Objekto
e vendida pela Futon
Company: ambas utilizam
folhas de aço fornecidas
em bobina – a largura
do assento e do
encosto é definida
pela união de duas delas

prêmio casa voguedesign

“NADA MAIS A MESMA COISA
DO QUE O DIABO DA

CADEIRA, NÉ? HAJA CADEIRA!
PAULO MENDES DA ROCHA,

no documentário Tudo é projeto
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