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RELAX!

SALAS DE BANHO
GANHAM STATUS DE ESTAR

JARDIM COM GRIFE
PEÇAS ASSINADAS QUE
TORNAM ESSE ESPAÇO
MAIS HYPE ! E MAIS BONITO!

POUCOS E BONS

MAISON & OBJET
AS MELHORES
IDEIAS DA MOSTRA
QUE AGITOU PARIS

FEVEREIRO / 2018

ELEGÂNCIA
D I S C R E TA
Formas limpas, cores sóbrias e objetos
de design criam ambientes cheios de bossa

R$ 18,00

MINIMALISMO | SAL A S DE BANHO | JARDIM COM GRIFE

CASAS E APÊS
DE QUEM ADERIU
AO MINIMALISMO

UPDATE news

“A cor é importAnte
pArA levAr hArmoniA Ao
décor. Gosto de objetos
cArreGAdos de AleGriA”

Mood de cabaré
Ana Hernández, do estúdio espanhol Masquespacio, inventou uma
luminária contemporânea com
charme da belle époque. A Wink
(60 x 30 cm) tem estrutura de aço
revestida de lâmina de ouro, bojo
de cristal e franjas de fios de seda.
A partir de 390 euros na Houtique.

Kenzo taKada , estilista que criou os vasos
de cerâmica e ouro aka kame (20 x 29 cm),
aka uroko (25 x 23,5 cm) e aka muji (38 x
15,5 cm) para a roche BoBois. a partir de
710 dólares, cada um.

efeito
furta-cor

“Dá vontaDe De
se jogar sobre
a poLtrona,
que é DivertiDa,
versátiL e
confortáveL”
Eli GutiErrEz , DESiGNER
ESPANHOLA, AuTORA DA
COTTON (78 CM x 90 CM x
1 M), DESENvOLviDA
PARA A MiSSANA COM
TECiDOS EM TONS
ROxOS DA KvADRAT. POR
1 910 LibRAS NA DO SHOP.

Luz na
medida certa

A pegada é futurista, e a proposta,
fortalecer a interação entre usuário e produto. Como? Os armários Color Flow (60 cm x 44 cm x
1,10 m), do Orijeen Studio, mudam de tom conforme o observador se movimenta diante da peça, graças à impressão lenticular (com efeito 3D).
A par tir de 4,2 mil dólares.

Recém-lançada na feira IMM
Cologne, a versão de piso da luminária Copenhagen (50 cm x
1,50 m, 851 euros), do estúdio Space
Copenhagen para a &Tradition,
remete às antigas lâmpadas a gás.
O bojo de vidro opalino soprado abriga uma fonte de LED que
permite ajustar a luminosidade.

Trama da hora
A grife Elisa Atheniense apresenta na
feira Paralela (de 19 a 21 de fevereiro,
em São Paulo) sua mais recente linha
de objetos e acessórios. O cesto Trancoso (36 x 24 cm), de tressê de couro,
está entre os destaques. Por 1 426 reais.

de person lloyd para a allermuir, a coleção famiglia traz
base de freixo maciço e assento
de poliuretano revestido de tecido da maharan. tudo reciclável.
a ideia da linha é diluir os limites entre o décor da casa e o do
escritório. a poltrona (87 cm x
84 cm x 1 m) sai por 2 897 dólares.
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texto: liège copstein fotos: divulgação

Visual flexíVel

TExTO: LièGE COPSTEiN E TATiANE DOMiCiANO fOTOS: DivuLGAçãO

L inh a s
ine x ata s
Geometria é o tema da nova
coleção de tapetes de lã da
Stylecraf, assinada por cinco designers (da esq. para
a dir): Keith Merlbourne
criou o modelo Wash (3 x
1,90 m), Tom Skeehan, o
Hoshi (3 x 2,50 m), Ross
Gardam, o Noon (3 m de diâmetro), Helen Kontouris,
o Terraces (2,80 x 2,10 m),
e Alexander Lotersztain,
o S alt Plains (2,50 x
3 m). Preços sob consulta.
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