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O DESIGNER MAIS FAMOSO DO MUNDO É NOSSO!
AS ESCOLHAS PRECIOSAS E O LIFESTYLE DESTE MESTRE
DA INOVAÇÃO REVELAM: É CHIC SER VOCÊ MESMO

26/05/2015 20:56:09

ANTENA NEWS

brilho dourado

A nova coleção de móveis e objetos decorativos
do designer e arquiteto Guto Requena foi
buscar inspiração numa das matérias-primas mais tradicionais do artesanato
brasileiro, o capim-dourado. Unida a painéis
de vidro e folhas e tubos de cobre, a fibra
vegetal compõe peças de apelo e brilho únicos,
como o biombo (à dir.). Todos os itens serão
apresentados entre os dias 1º e 7 deste mês na
Gallery S. Bensimon, em Paris,
durante a Designers’ Days, que, neste ano
comemora sua 15ª edição.
www.gallerybensimon.com

FERVOR SUÍÇO

Junho é mês de ir para a Basileia! Entre as novidades do Design Miami/
Basel (de 16 a 21), fique de olho na 6 x 6 m Demountable House (à
esq.), desenhada por Jean Prouvé e montada pela Galerie Patrick Seguin
na área externa da feira. Adaptada por Richard Rogers, a “casa de férias”
tem móveis de Prouvé, banheiro externo e aquecimento solar para água.
Já na Art Basel (de 18 a 21), não deixe de passar no espaço de Luisa Strina,
que, além de representar alguns dos mais importantes artistas nacionai
s, ganhou, mês passado, um membro de peso para seu time: Robert
Rauschenberg (à esq., acima). www.designmiami.com; www.artbasel.com

Numa referência direta ao seu uso, o banquinho individual criado em 2010 por Claudia Moreira
Salles para a inauguração do Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, em
São Paulo, foi batizado simplesmente de... Banquinho. A peça, que chega agora à sua primeira
edição comercial, revela sua singeleza também nas linhas retas e precisas, e no material - madeira
maciça brasileira de diversas espécies. À venda somente na Dpot. www.dpot.com.br.
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