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BRUNO ASTUTO E SANDRO BARROS,
ROMAN & WILLIAMS E MARINA
PERSON MOSTRAM SUAS
BOAS COMBINAÇÕES EM CASA

HAPPY PEOPLE

carga tributária federal aproximada 5,15%

GONOW!

PORTUGAL € 5,00
FRANÇA € 8,90
REINO UNIDO £ 5,70
ITÁLIA € 8,40
ARGENTINA $ 22,00
USA US$ 14.95

HOTEL COOL EM SALVADOR E
REVOLUÇÃO GASTRONÔMICA NA MOOCA

MIX&
MATCH

DE REFERÊNCIAS, ESTILOS E ÉPOCAS.
MISTURAR FAZ BEM PARA O DÉCOR!

radar
design

geometria
nas paredes

POR WINNIE BASTIAN E REGINA GALVÃO

1

do basquete
para o street style

A loja Cartel 011 e a NikeLab se uniram para jogar luz em três aguardados
lançamentos, no mês passado, em São Paulo: os sneakers Air Force 1
Tech Craft (by Nike), Air Force 1 Downtown x Acronym (grife do designer
Errolson Hugh) e Dunk Lux Chukka x RT (iniciais do estilista Riccardo
Tisci) – este, com um agigantado swoosh (acima). Os exemplares
podem ser encontrados na Cartel 011 (por tempo limitado) e também
on-line. cartel011.com.br; nike.com.br/nikelab
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3,14159...

Misto de banco, escada e
estante, o móvel Pi, nova
criação de Alfio Lisi, conquista
tanto pela versatilidade
quanto pela forma inusitada.
“São sarrafos que se cruzam
de forma bem cartesiana e
objetiva, otimizando
cortes de madeira e
estrutura”, explica o
designer. O produto estará
disponível em breve na Dpot
Objeto. dpot.com.br

3

O olhar apurado da Casa Vogue
aponta: arandelas geométricas
são trendy! Aqui, três novidades
confirmam a teoria. Recém-surgida no pedaço, a grife
gaúcha Licht.1 estreia com nove
modelos de estilo art déco –
amamos o #02 (2), com linhas
escalonadas que dialogam com
o desenho da luz na parede;
as peças podem ser feitas de
latão ou aço inox. Já a designer
Christiane Rubio, da Mangata
Design, apresenta a escultórica
Concorde (1), de granito bruto,
que assume percepções
diferentes conforme o ângulo
em que for instalada. E a marca
Richard Meier Light, que será
apresentada em Nova York no dia
14 e tem o célebre arquiteto entre
seus sócios, aposta nas formas
elementares, como na arandela
Cycladic Circle (3), de Corian –
a coleção inicialmente estará à
venda apenas na Ralph Pucci.
licht1@licht1.com.br;
mangatadesign.com.br;
richardmeierlight.com

LIBERDADE TOTAL

Um espaço que pudesse ser transformado conforme a
necessidade. Este era o desejo de Reinaldo Lourenço ao
encomendar o projeto de reforma de sua loja nos Jardins,
em São Paulo, ao estúdio Mandarina Arquitetura. A partir
dessa premissa, as arquitetas Alexandra Kayat e Joana Pini
idealizaram, com o próprio Reinaldo, um mobiliário pautado
pela mobilidade – as araras têm rodízios embutidos – e pela
aparência clean. O desenvolvimento e a execução das araras,
balcões e toda a marcenaria ficaram a cargo da Breton,
que tem um setor dedicado a projetos personalizados.
reinaldolourenco.com; loja.breton.com.br; mandarina.arq.br

Criado nos anos 1930, o cobogó, elemento
vazado que constrói fachadas e paredes sem
prejuízo da luz natural e da ventilação, está
em alta e aparece com destaque em diversas
coleções das empresas de revestimentos,
como estes modelos que chegam agora
ao mercado. Leno (40 x 40 cm), de Zanini
de Zanine, será lançado pela Solarium na
Expo Revestir, enquanto Escada (30 x 30
cm), de Calu Fontes, pertence à linha da
Decortiles. decortiles.com.br;
solariumrevestimentos.com.br

VIDRO QUE TE QUERO VIDRO

Fotos: Hideki Nagata (móvel Pi), Mariana Orsi (loja Reinaldo Lourenço), Marilia Rubio (arandela Concorde),
Massimo Failutti (luminária Fresta), Ricardo Toscani/arquivo Vogue (retrato Reinaldo Lourenço),
Scott Frances (arandela Cycladic Circle), Vini Dalla Rosa (arandela #02) e divulgação

Com menos de um ano de existência, a Glass 11 tem
agitado a cena do design brasileiro com seus produtos.
Desta vez, a empresa se associou à Galeria Nicoli, de São
Paulo, para mostrar sete peças, como a luminária Fresta
(acima), de Rodrigo Ohtake. “Acesas, as réguas de vidro
translúcido ganham cores, graças às fitas de LED”, diz
o designer. Outra Oficina, Tiago Curioni, 80e8 e Andrea
Macruz com Fernando Albuquerque também bolaram itens
para a mostra Odisséia, cuja curadoria é de Bruno Simões.
glass11.com.br; galerianicoli.com.br

voltinha rápida

Em evento na Casa Fasano, no mês passado, a AMG Mercedes-Benz
exibiu esportivos que têm tudo para se tornar objetos do desejo,
como o emblemático SL 400 (foto), evolução do pioneiro 300 SL,
nascido nos anos 1950 com vocação para competições. O parachoque dianteiro em A-wing, as saídas de ar laterais e as estilosas
aletas cromadas do capô convidam a um passeio pelas estradas
floridas de Capri (sobretudo na versão branca com bancos
vermelhos) ou pelas ruas de Nova York. mercedes-benz.com.br

hora do bis

Após o sucesso da torneira de mesa e cuba L300,
apresentadas ainda como protótipo na Expo Revestir
do ano passado, a Deca repete a dobradinha com Jader
Almeida. O designer catarinense agora assina uma linha
mais extensa, que inclui banheira, chuveiro, torneiras
de mesa e parede, porta-xampu, papeleira e prateleleiras
de louça, além de uma cuba retangular (foto) com
acabamento ébano fosco. deca.com.br

