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BELEZA
LATINA

Peças criadas por designers
de procedências diversas,
da Argentina à República
Dominicana, trazem a estética,
a cultura e materiais que
surpreendem e enriquecem
a seleção do mês
POR NATÁLIA MARTUCCI

minimalismo e drama

Parte da coleção Hilo, produzida artesanalmente pelo Estudio
Persona, o sofá Linea e a mesa Split (foto) distinguem-se pela economia
de seus traços. Uruguaias radicadas em Los Angeles, as autoras,
Emiliana Gonzalez e Jessie Young, buscaram explorar a comunicação e
a tensão estabelecidas entre as formas esculturais não convencionais
e as matérias-primas naturais. estudiopersona.com
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TERRAS DO SOL
Dez objetos assinados pelo ceramista brasileiro
Gilberto Gomes que já constavam do catálogo
da Verniz passaram por um experimento: foram
modelados à mão com argila branca shiro e
queimados com a técnica milenar raku, que deixa
aparente o craquelamento causado pelo fogo
(à esq.) – efeito potencializado aqui pelo uso
de óxidos e manipulações na estrutura do forno.
Algumas dessas cicatrizes ganharam
preenchimento com pó de ouro, em referência
ao kintsugi japonês. instagram.com/vernizsp

LUGAR
DE HONRA
Toribio (à esq.) e Alcira
são uma dupla de poltronas
desenvolvidas pelo
designer argentino Cristián
Mohaded com madeira
de alfarroba-branca, talhada
à mão na zona do Monte,
província de Santiago
del Estero, Argentina, por
artesãos que manufaturam
móveis tradicionais do
campo. Em um dos braços
de cada uma, há uma
peça cônica revestida
de couro cru, trançado
com o método conhecido
como sogueria criolla.
cristianmohaded.com

chão de folhas
Com as mesas Leaf, o designer
Jader Almeida testa uma linguagem
diferente de seus desenhos habituais,
normalmente pautados por traços
mais contidos. O formato orgânico
da armação metálica do tampo de vidro
de 10 mm projeta uma sombra que
delineia no piso os veios de uma folha
– vem daí o nome. Disponível nas
versões de centro (abaixo) e lateral.
jaderalmeida.com

mergulho
na história

Atuante em Lima, o Studio RF é um time
multidisciplinar, com direção criativa
do arquiteto Rafael Freyre, que se dedica
à pesquisa do habitat contemporâneo
e dos ambientes naturais locais,
procurando dissolver os limites entre
eles. Fruto desse estudo, a tapeçaria
Wetlands deriva da investigação sobre
os ecossistemas costeiros, onde crescem
plantas como junco e taboa, cujas fibras
deram origem aos primeiros tecidos
peruanos, em 6000 a.C. raffreyre.com

FÁBULA MEXICANA

Uma paisagem povoada por animais fantásticos
e plantas coloridas, pontuada por elementos
arquitetônicos misteriosos que fazem referência
à obra do arquiteto Luis Barragán, estampa o tecido
de puro algodão Magico Mexico, desenhado pelo
ilustrador mexicano Gabriel Pacheco para a Rubelli.
No Brasil, vendido com exclusividade pela Safira
Tecidos. instagram.com/safiratecidos

MÃO DUPLA
A versão outdoor da poltrona Link (à dir.), de
Marcus Ferreira, é uma das novidades da
Decameron, que adaptou móveis originalmente
pensados para a área interna ao uso a céu
aberto por meio de insumos como aço inox,
cumaru, náilon e tecidos impermeáveis. A
coleção, batizada In or Out, traz também itens
do Estúdio Ninho, de Roberta Rampazzo e de
Rodrigo Ferreira. decamerondesign.com.br
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como nos velhos tempos

Criação do estúdio uruguaio Muar Diseño para a Saccaro, o bufê Catalá faz
uma releitura do móvel-bar dos anos 1950, ótimo apoio para reuniões sociais
íntimas e aconchegantes. A elegância fica por conta do traço simples, que
valoriza os planos geométricos na aplicação de cores e materiais, e do cuidado
com os detalhes, como puxadores e pés. saccaro.com.br

casa vogue ama
SIAMESES

quietude

ANTEPASSADOS
Antropología, design Raúl de la Cerda para a mexicana
Breuer, é uma família de bancos e mesas laterais fabricados
com carvalho-americano e mármore. Ela remete à
geometria, à repetição e à simplicidade observadas
nos utensílios em exposição no Museu de Antropologia
da Cidade do México. breuerstudio.com

Apresentadas na mostra Coincidence, realizada
no 5vie District na última Semana de Design de Milão,
as Joyas en Casa, da colombiana Natalia Criado,
consistem em artigos de mesa colecionáveis (à esq.),
feitos artesanalmente com metal, vidro e pedras. Artefatos
pré-colombianos conhecidos como objetos de dualidade
serviram de referência aos produtos, que aparecem
sempre em duplas conectadas. nataliacriado.com

De jequitibá maciço, a
luminária de piso Esfera
(à dir.) pertence à Silêncio,
coleção de estreia da
Bonni, do designer Erik
Bonissato. As peças
procuram traduzir a calma
da natureza e levar à reflexão
sobre como nos conectamos
com a atmosfera do lar
para recarregar as energias.
Uma porcentagem do
faturamento anual da marca
será direcionada à ONG SOS
Mata Atlântica. instagram.
com/bonnidesign

CURVAS
BRASILEIRAS

CUBA LIBRE

Lançamento da italiana Paola Lenti no último Salão do Móvel
de Milão, a linha Jardín presta homenagem à cubana
Clara Porset (1895-1981). Reinterpretados, itens como a
espreguiçadeira (acima), concebidos pela arquiteta e designer
para o hotel Pierre Marqués em Acapulco, México, substituem a
trama original de vime pelo fio Twiggy, de alta performance
para uso outdoor, durável, à prova d’água e 100% reciclável.
No Brasil, à venda na Casual Móveis. casualmoveis.com.br

Jayme Bernardo, através
de seu selo autoral Dieedro,
assina duas novas séries para
a Salva Design de Mobiliário.
Na mesa de centro Dunas (à dir.),
as formações de areia inspiraram
o móvel, que se vale de estrutura
metálica com pintura eletrostática
e tampo de couro ou mármore
branco paraná. Na empresa
gaúcha, 99% dos retalhos de
couro são transformados em
fertilizantes.
salvamobiliario.com.br

TEXTURAS
TROPICAIS
Localizada na cidade colonial de
Santo Domingo, na República
Dominicana, a Casa Alfarera
produz utilitários e enfeites de
cerâmica, como luminárias
(à dir.), centros de mesa, vasos
e até mesmo mobiliário.
Fundada em 2013 por Ysabela
Molini, conta com uma equipe
de ceramistas e trabalha com
elementos locais. casaalfarera.com
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mercadoria de exportação

A designer Rosana Escobar propôs um novo destino para a
fibra de agave, empregada nos sacos do café exportado para o
mundo todo pela Colômbia, seu país natal. Na coleção East to
West, os filamentos que não se encaixam no padrão e seriam
descartados convertem-se em bancos, tapetes e tapeçarias (acima).
O modo como os camponeses empacotam a matéria-prima
também transparece na estética. instagram.com/escobaryrosas
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