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COLABORADORES

UMA ONDA DE COR
Esta é a edição Inspirar, da revista HALL. E a nossa
maior inspiração vem das cores, das sensações e
motivações que elas nos provocam. Nas nossas
casas também acontece o mesmo com cada matiz
que escolhemos em um móvel, objeto, obra de
arte. Se você não sabe muito bem como trazer as
tonalidades para os interiores, dê uma olhada
na seção “Tendência de Morar”, cheia de boas ideias.
A gama de tons apontados para 2022 pelo estúdio
WGSN, autoridade global em tendências, vai do
mais suave ao mais explosivo. “Será cada vez mais
importante usar as cores de maneira que as pessoas
se sintam bem, afinal, estão passando mais tempo
em casa”, avalia Daniela Penteado, especialista do
estúdio. Na mesma seção, a designer de interiores
Neza Cesar, expert no assunto, entrega várias
dicas para quem quer dar o primeiro passo em
direção a uma casa cheia de sensações.
VIRGÍNIA LAMARCO

Diretora de conteúdo

Mirian Bertoldi,
diretora de arte

Cristina Dantas,
editora de texto

Marisa Zampini,
designer gráfica

MOOD

UM MUNDO
ILUMINADO
MANGO SORBET É O NOME
DA COR, ALGO ENTRE AMARELO
E L ARANJA, QUE ESTARÁ EM ALTA
EM 2022. CHEIA DE SIMBOLISMOS,
COM NOME DE FRUTA SUCULENTA,
LEMBRA ALEGRIA E ENTUSIASMO.
MATIZ DE VERÃO NO HEMISFÉRIO
SUL, DE OUTONO NO HEMISFÉRIO
NORTE, HÁ QUEM A REL ACIONE
TAMBÉM COM A CRIATIVIDADE
(UMA BOA IDEIA PARA O HOME
OFFICE). E NÃO PODEMOS
ESQUECER DAS TÚNICAS DOS
MONGES BUDISTAS. O PRÓPRIO BUDA
ADOTOU AS VESTES AL ARANJADAS.
– A COR DA ILUMINAÇÃO.

COM A PALAVRA

NOS MÓVEIS OU
NAS PAREDES,
CORES EM HARMONIA
COR EM CASA É COMO VINHO
NA GASTRONOMIA: É PRECISO
HARMONIZ AR PAREDES E

Quais são as cores eleitas pelo

MOBILIÁRIO. A SEGUIR, DANIEL A

WGSN para home & interiors

PENTEADO CONTA TUDO SOBRE

em 2022? Ou a paleta é geral?

O WGSN apresentou uma paleta

OS MATIZES APONTADOS PELO

de 30 cores para o mercado

ESTÚDIO WGSN PARA 2022.

vibrantes, neutras e até metálicas.

de interiores com tonalidades

E A DESIGNER EXPERT NEZ A CESAR

Aqui destaco os seis tons mais

TRA Z CONSELHOS PARA QUEM

oliva, que continuará uma das

importantes para 2022: o verde-

FICOU COM VONTADE DE

cores mais influentes em 2022,

PINCEL AR OS SEUS AMBIENTES.

natureza. O orchid flower, um

graças à sua associação com a
rosa vivo que traz sentimentos

por Cristina Dantas

positivos pela intensidade da cor.
Daniela
Penteado é
gerente de
cont as e
especialist a
de tendências
no WGSN,
empresa líder em
tendências de
compor t amento
e consumo.

Daniela
Penteado is
the account
manager and
trends specialist
at WGSN, a
leading company
in behavior and
consumption
trends.

Funciona bem para contextos
da vida real e também no universo
digital. O amarelo amanteigado
explora o apelo de experiências
e cores saudáveis e nutritivas.
Essa cor está surgindo nos
interiores e será a chave para
transmitir leveza e luminosidade a todos os ambientes.

COM A PALAVRA

O azul-turquesa traz o brilho da cor

atraídos por cores familiares que garantam

da tecnologia, mas também senti-

aconchego e conforto, trazendo alegria e otimismo

mentos de bem-estar, serenidade e

para quem busca, no design de interiores, soluções

limpeza. O wild mushroom é um tom

versáteis para os espaços. Elas falam menos de

de marrom que continua confirmando

bloqueio e mais de um novo começo.

sua ascensão como uma cor que pode
funcionar em diversos mercados.

Como as cores da paleta 2022 podem

Por fim, o atlantic blue, uma tonali-

harmonizar com o mobiliário? Por exemplo,

dade de azul com um apelo confiável,

quais vão bem com móveis feitos de madeira,

considerado uma cor atemporal e

quais ficam mais harmônicas com um décor

importante para todos os mercados

mais clássico ou mais arrojado?

e categorias de produtos.

O desejo por um design de interiores confortável se
intensificará em 2022, com produtos que se conectem

O que esses tons indicam sobre

com as necessidades emocionais dos consumidores

as expectativas das pessoas em

por meio da cor, forma e acabamento. Para harmonizar

relação a 2022, depois de quase

as cores da paleta de 2022 com o mobiliário será

dois anos bastante difíceis?

interessante investir em madeiras e fibras naturais que

Essas seis cores trazem tanto a valo-

complementem a coloração; concentrar-se em tela,

rização do contato com a natureza,

linho, cortiça e madeiras reaproveitadas; aquecer os

como o verde-oliva, o wild mushroom

azuis trabalhando-os ao lado de bege suave, madeiras

e o atlantic blue, como também

claras e tons neutros, para criar uma paleta natural e

a energização pelas tonalidades

relaxante em utensílios de mesa, tecidos e objetos.

vibrantes, como o orchid flower e

Será cada vez mais importante usar as cores de

o azul-turquesa. São tons cautelo-

maneira que as pessoas se sintam bem – afinal,

samente otimistas, com uma inten-

estão passando mais tempo em casa. É importante

sidade que vai ativar os sentidos,

a criação de linhas que favoreçam o bem-estar por

despertando sentimentos de alegria,

meio de qualidades calmantes, restauradoras e

prazer e tranquilidade. Essa calmaria

tranquilizadoras. O amarelo amanteigado é um tom

vem pela tonalidade do amarelo

que reforça essa calmaria, por isso destacamos

amanteigado. Os consumidores serão

a importância dessa tonalidade em 2022.

n

PARA COMBINAR AS CORES DA PALETA DE 2022
COM O MOBILIÁRIO, CONCENTRE-SE EM TELA,
LINHO, CORTIÇA E MADEIRAS REAPROVEITADAS.”

COLORS IN
PERFECT HARMONY
FOR FURNITURE
OR ON WALLS

nutritious experiences and colors.
This color is emerging in interiors and
will be the key to transmit lightness
and luminosity to all environments.
Turquoise blue brings the brightness
of the color of technology, but also
feelings of well-being, serenity and
cleanliness. Wild mushroom is a shade
of brown that continues to confirm its

COLORS AT HOME ARE LIKE WINE IN

rise as a color that can work in several

GASTRONOMY: IT IS NECESSARY TO HARMONIZE

markets. Finally, Atlantic blue, a shade

WALLS AND FURNITURE. NEXT, DANIELA PENTEADO
TELLS US ALL ABOUT THE NUANCES POINTED OUT
BY ESTÚDIO WGSN FOR 2022. AS WELL AS,
THE EXPERT DESIGNER, NEZA CESAR, GIVES US
ADVICE FOR THOSE WHO FEEL LIKE
PAINTING THEIR OWN ENVIRONMENTS.

of blue with reliable appeal, considered
a timeless and important color for
all markets and product categories.
What do these tones indicate about
people’s expectations for 2022,
after nearly two very difficult years?

These six colors bring both the
enhancement of contact with nature,

What colors did the WGSN choose for home &

such as olive green, wild mushroom

interiors in 2022? Or is it a general palette?

and Atlantic blue, as well as the energy

WGSN presented a palette of 30 colors for the interior market

of vibrant tones, such as orchid flower

with vibrant, neutral and even metallic tones. Here I will highlight

and turquoise blue. They are cautiously

the six most important shades for 2022: Olive green, which

optimistic tones, with an intensity that

will remain one of the most influential colors in 2022, thanks

will captivate the senses, awakening

to its association with nature. The orchid flower, a bright pink

feelings of joy, pleasure and tranquility.

that brings positive feelings due to the intensity of this color.

This calm comes from the butter yellow

It works well for real life contexts and also in the digital world.

hue. Consumers will be attracted by

Butter Yellow (unique pastel tone) explores the appeal of healthy,

familiar colors that ensure warmth and

IN ORDER TO MATCH THE COLORS OF THE 2022
PALETTE WITH FURNITURE, FOCUS ON CANVAS,
LINEN, CORK WOOD AND REUSED WOOD.”

COM A PALAVRA

comfort, bringing joy and optimism
for those looking, in interior design,
for versatile solutions for their varied
spaces. They talk less about blocking
and more about a new beginning.
How can the colors of the 2022
palette harmonize with furniture?
For example, which ones go well
with wooden furniture, which ones
are more harmonious with a more
classic or bolder decor?

The desire for comfortable interior
design will intensify in 2022, with
products that connect with consumers’
emotional needs through color, shape
and finish. In order to harmonize
the colors of the 2022 palette with

TOM SOBRE
TONS

furniture, it will be interesting to

CRENÇAS ANTIGAS ACABARAM

invest in wood and natural fibers that

AFASTANDO AS CORES DOS

complement colors; concentrate on

ESPAÇOS DOMÉSTICOS. OUVIR

canvas, linen, corkwood and reused
wood; warm the blues by working

O NOSSO CORPO É ESSENCIAL.

them alongside soft beige, pale wood

Como escolher uma cor para o interior das casas?

and neutral tones to create a natural,

A cor confere identidade. E cada pessoa tem uma

relaxing palette on tableware, fabrics

personalidade, uma maneira de ser. É preciso pensar

and objects in general. It will be

naquilo que a torna feliz, que traz bem-estar. Se é

increasingly important to use colors in

o pôr do sol da sua cidade, ela pode escolher um

a way that people feel good – after all,

cômodo da casa onde aplicar esse tom.

they are spending more time at home.
It is important to create lines that

O que você diria para quem quer usar cor em casa

promote well-being through calming,

mas ainda tem um certo medo de errar?

restorative and soothing features.

Ninguém precisa, de repente, colorir todas as

Butter Yellow is a hue that reinforces

paredes disponíveis. É possível começar com

this calm feeling, so we highlight the

algumas pitadas. Posso lhe dar um exemplo. Para

importance of this tone in 2022.

o apartamento de um casal jovem – uma moça

n
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que adora cores e o marido

Muita gente acha que não sabe combinar

que queria tudo claro –, lancei

as cores. Como lidar com isso?

mão da geometria. Em uma das

Formar um acervo visual ajuda muito. Observar

paredes off-white da sala criei

os lugares para onde viajamos, como os antigos

um retângulo de tom salmão,

palácios marroquinos e os italianos, as obras de

com uma inspiração Bauhaus.

arte que vemos nos museus. Quem não gosta

Sobre o sofá caramelo, distribuí

tanto de viajar tem no cinema um grande aliado.

seis almofadas coloridas. Algum

Os filmes aumentam esse nosso acervo,

tempo depois sugeri um tapete

compondo uma espécie de paleta particular.

também colorido, e o marido
adorou. Ao final de alguns

O que fazer para não errar?

meses, ele queria pintar todo

Não gosto de ditar regras, mas aí vai uma que

o apartamento. Outra forma

costuma funcionar muito bem: não importa a

de acrescentar cor aos poucos

cor das paredes. Pinte portas, rodapés e teto

é pontuar o espaço com duas

de branco. Mas veja bem, não o branco total,

peças coloridas, como uma

que acaba por nos deixar agitados. O ideal é

poltrona e um pufe, um em cada

um off-white, o branco “sujo”, que leva alguma

ponta do ambiente. Atrás deles,

outra tonalidade na composição. Partindo dessa

uma única parede colorida.

premissa, não importa a cor usada, em uma parede

Para quem prefere o mobiliário

ou em todo o espaço, o resultado será elegante.

totalmente neutro, mas quer
tentar no espaço algum matiz

E para quem quer abusar das cores sem ter

que lhe agrade, basta usá-lo

muita experiência, qual a sua orientação?

em poucas peças, como a

Não existe uma resposta única, mas posso usar

cúpula de uma luminária e um

um exemplo. Se uma pessoa me diz que adora

ou outro acessório. A cor

roxo, vermelho e laranja, e quer colocar todas

pode entrar de forma sutil.

essas tonalidades em casa, eu amenizaria os tons.

UMA FORMA DE ACRESCENTAR COR AOS
POUCOS É PONTUAR O ESPAÇO COM DUAS PEÇAS
COLORIDAS, COMO UMA POLTRONA E UM PUFE.
ATRÁS DELES, UMA ÚNICA PAREDE COLORIDA.”

No lugar do roxo, um berinjela,

branco, por exemplo. Mas temos que entender

puxando mais para o azul; em

o que o nosso corpo pede. O vastu shastra, que

vez de vermelho, um beaujolais,

significa ciência da arquitetura, uma milenar

mais suave; substituindo o

técnica hindu de harmonização dos espaços,

laranja, o terra. Pode-se fazer

sugere o vermelho para os quartos. O tom remete

o mesmo com as indicações

ao útero materno, esse lugar tão acolhedor, com

das plataformas que trazem

água e penumbra, onde fomos felizes. Já fiz isso

as previsões de tendências:

no meu quarto. Mas, na parede do fundo, usei um

aproximar as cores indicadas

verde profundo, um verde-piscina. Ficou tão bom

das tonalidades que mais

que as paredes continuaram assim por muitos

nos agradam. É bom lembrar

anos. Cor é luz, sabedoria. E é muito chique.

n

que as lojas de tintas vendem
amostras. Com isso, já dá
para ter uma ideia de como
vai ficar a parede. Algumas
regras se tornaram leis, como
a que ensina a usar cores
claras nas paredes para que
se tenha a sensação de
amplitude. Isso é o que eu
chamo de crença limitante.
Passamos a vida aceitando
como verdade o que não é
mais do que uma suposição
que não se comprova na
prática. Os quartos são
quase sempre pintados de

Formada
em ar tes
plástic as,
com especializaç ão em
histór ia da
ar te, Nez a
C esar é
designer de
inter iores,
conhecida pela
habilidade no
uso das cores.

ACEITAMOS COMO VERDADE O QUE NÃO
PASSA DE SUPOSIÇÃO. OS QUARTOS SÃO QUASE
SEMPRE PINTADOS DE BRANCO. MAS TEMOS
QUE ENTENDER O QUE O NOSSO CORPO PEDE.”

COM A PALAVRA

TONE ON TONE
OLD BELIEFS KEPT COLORS AWAY

painted. Another way to add
color little by little is to pinpoint
the space with two colorful
pieces, such as an armchair and

FROM DOMESTIC SPACES. HOWEVER,

an ottoman, one at each end of

LISTENING TO OUR BODIES IS ESSENTIAL.

the room. Behind these pieces

How to choose the right colors

colored wall. For those who

for the interior of houses?

prefer completely neutral furniture,

Color gives us identity. And each person has a unique

but want to try some different

personality, a way of being. It is necessary to think

shades in the space that please

about what makes us happy, what contributes to our

them, just use it in a few pieces,

well-being. If it’s the sunset in your city, one can choose

like the dome of a lamp and

a room in the house where it is possible use that tone.

one or another accessory.

of furniture, there was a single

Color can be added subtly.
What would you say to someone who
wants to use color at home but is still a little

A lot of people think they

afraid of making a mistake?

don’t know how to match colors.

No one suddenly needs to color all of the available

How should that be handled?

walls. It is possible to start with a few touches of color

Building a visual collection helps

here and there. I can give you an example. For the

considerably. Observe the places

apartment of a young couple, a girl who loves colors,

we travel to, such as the old

but her husband who wanted everything nice and clear,

Moroccan and Italian palaces,

I used geometry to find balance. On one of the off white

the works of art we see in

walls of the room I created a salmon-toned rectangle,

museums. Those who don’t like

with a certain Bauhaus inspiration. To the caramel sofa,

to travel so much have a great

I added six colorful pillows. Eventually, I suggested a

ally in cinema. Films increase

colorful rug, and the husband ended up loving it. After

our collection, composing a

a few months, he wanted to have the entire apartment

kind of particular palette.

A WAY TO ADD COLOR LITTLE BY LITTLE IS TO PINPOINT
THE SPACE WITH TWO COLORFUL PIECES SUCH AS AN
ARMCHAIR AND AN OTTOMAN. BEHIND THESE PIECES OF
FURNITURE, ADDING A SINGLE COLORED WALL.”

What to do to avoid making

order to replace orange, I’d suggest earth tones.

mistakes?

The same can be done with the recommendations

I don’t like to dictate rules, but

of the platforms that bring the color trend forecasts:

here’s one that usually works very

bring the indicated colors closer to the shades

well: regardless of the color of

we like the most. Keep in mind that paint stores

the walls. Paint doors, baseboards

sell samples. Based on that, you can already have

and ceiling white. But mind you,

an idea of what the wall will look like. Some rules

not completely white, which ends

became laws, such as the one that teaches you

up making us restless. The ideal

to use light colors on the walls to give you a feeling

is an off white, the “dirty” white,

of spaciousness. This is what I call a limiting

which adds another tone to

belief. We spend our lives accepting them as true

the composition. Based on this

facts, which is nothing more than an assumption

premise, no matter the color used,

that is not proven in practice. Bedrooms are

on a wall or in the entire space,

almost always painted white, for example. But

the result will be elegant.

we have to understand what our bodies are really
asking for. The vastu shastra, which means science

And for those who want to use

of architecture, an ancient Hindu technique for

color without much experience,

harmonizing spaces, suggests red for bedrooms.

what is your orientation?

The tone refers to the mother’s womb, this a very

There is no single right answer,

welcoming place, with water and a feeling of

but I can show you an example. If

being in the twilight, where we were truly happy.

a person tells me they love purple,

I’ve already done this in my room. But on the

red and orange, and want to put

back wall, I used a deep green, a pool like shades

all those shades at home, I would

of this color. It looked so good that the walls

suggest softening the tones.

stayed that way for many years. Color is light,

In place of purple, an eggplant

wisdom. And it’s very chic.

like color, going more towards
blue hues; instead of red ones, a
Beaujolais shade, much softer. In

n

Having graduated in fine arts, with a specialization in
art history, Neza Cesar is an interior designer, known
for her skills in the use of colors.

WHAT WE ACCEPT AS THE TRUTH IS NOT MORE
THAN MERE SUPPOSITION. BEDROOMS ARE ALMOST
ALWAYS PAINTED WHITE. BUT WE HAVE TO UNDERSTAND
WHAT OUR BODIES ARE REALLY ASKING FOR.”
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DE MÓVEIS, OBJETOS, TAPETES
MAIS BONITA E ACONCHEGANTE.

tudo novo
EMPÓRIO
TI F FA NY

Banqueta QUAD –
Ela é a soma da concha
da cadeira Eames,
um clássico dos anos
1950, com pés altos de
material super-resistente.
+emporiotiffany.com.br

COMBINARE

Poltrona FRAME – O desenho
minimalista reflete o cuidado com
o meio ambiente: desmontável, a
peça utiliza pouca matéria-prima e
envolve um número menor de etapas
de produção. +combinare.com.br

foto: carolyne bernardino

SAMEC

Sofá – Desenho
clean e poltronas soltas
no encosto desta
peça contemporânea.
+samecmoveis.com.br

R A FA N A

Poltrona ROBUSTA –
Ela é fabricada com mogno
africano, madeira nobre –
uma alternativa à escassez
da madeira tauari.
+rafanamoveis.com.br

foto: angelo carmanini

OR DESIGN

Cadeira AMIS –
Empihável, ela tem
assento e encosto
feitos de polipropileno
injetado simulando
palha. O acabamento
UV permite que ela seja
usada em áreas externas.
+ordesign.com.br

tudo novo
TEMPUS

Poltrona ZARA –
O modelo reclinável
apresenta três estágios de
massagem: cervical, torácica
e lombar. Para ambientes
residenciais e corporativos.
+tempusdecor.com.br

foto: oda alves

I TA M Ó V E I S

Aparador ÓRBITA
– Desenhado por
Thamy Pscheidt
Richard, a peça é
composta de MDF
laqueado, palha
portuguesa e ferro
com pintura epóxi.
+itamoveis.com.br

TORNE ADOS
FLEISCHMANN

Aparador GÊNOVA –
Feito de madeira maciça
e MDF ultra com pintura
laqueada, apresenta
outras opções de
acabamento do tampo.
+torneadosfleischmann.com.br

FA B IO
FUZIMOTO

Espelho POLLUX com
LEDs – Modelo prata, com
1,35 x 1,15 m, lapidado,
4 mm. Sem moldura, tem
estrutura de fixação com
perfil de madeira pínus.
+fabiofuzimoto.com.br

tudo novo
A V A N T I TA P E T E S

foto: marcio irala

Tapete BM01 – O designer Ricardo Campos se inspirou nas linhas sinuosas e na vegetação
nativa características do artista plástico e paisagista Burle Marx. É produzido com nylon
antialérgico de 10 mm de espessura e seis cores personalizáveis. +avantitapetes.com.br

RECLINERS

Sofá TANGO – Flexível
e modular, o sofá leva
a assinatura de Wellington Madeira Pedro.

+recliners.com.br

Mesa LUXOR – Para
espaços pequenos,
a mesinhalateral tem
base demetal e
espelho no tampo.
+modalidesign.com.br

foto: favaro jr

MODALI
DESIGN

NEOALI

Quadro – Parte da nova coleção da marca, a fotografia com
intervenção gráfica é trabalho da artista Bruna Abatti. +neoali.com.br

TOQUE DE ARTE

Almofada ALLANA – Com detalhes
bordados em chenile, ela é feita com
um tipo de fusionagem exclusivo da
marca, aplicado em todos os seus
produtos. +toquedeartedesign.com.br

foto: estúdio yopo

tudo novo

DELINEAR

Cadeira NANCY
– Com estrutura
de eucalipto maciço,
a peça tem encosto
e assento curvos de
multilaminado de madeira
e é estofada com tecido.
+delinearmoveis.com.br

FRONTIER

Lustre – Feito de metal com
cristais translúcidos, ele
tem 1 m de diâmetro e
1,30 m da base ao teto.
+frontierimportadora.com.br

GOOD’S

Poltrona PLATNER
– Produzida com
ferro e estofada
em acabamento
na cor whisky, a
Platner integra
o segmento Seats,
de assentos e
estofados da marca.
+goodsbr.com

M AI S SO FÁ

Sofá FAT BOY – O
assento e o encosto fixos
têm percintas italianas e molejo
bonnel. Os pés são de metal
com pintura epóxi preta. Emerson
Borges assina o design.
+maisofa.com.br

TENDÊNCIA DE MORAR

A COR PEDE
PASSAGEM
EM UM MÓVEL, UM OBJETO,
UMA OBRA DE ARTE – TONS
MAIS FORTES, PINCELADOS AQUI
E ALI, DÃO À CASA E AO
MORADOR UM NOVO ESTÍMULO.

A cadeira OUI, da
I’ m In, tem na sua
composição fibra de vidro
e um aditivo que a protege
contra os raios UV.

+iminhome.com.br

fotos: studio 25

E N X U TA

BONS
TEMPOS
A ideia de perenidade
serviu de inspiração
para a NOSTALGIA,
nova coleção da Accord
Iluminação. As linhas
puras e geométricas
remetem ao art déco,
estilo em voga nos
anos 1920. O design
é de Bruno Felippe.

+accordiluminacao.com

TENDÊNCIA DE MORAR

S E M A R E S TA S
O mobiliário curvilíneo de outras épocas
está presente na cômoda BOMBÉ
da Frontier. Ela mede 1,27 m de largura
e tem desenho replicado de uma
cômoda francesa do século XV.

+frontierimportadora.com.br

PA R E D E E M G R A N D E E S T I LO
Com curadoria de Camila Fantini, expert em arte e artesanato brasileiros, a
coleção AMAZON RIVER apresenta diversos artistas e suas obras produzidas
em capim, sisal, cestaria, madeira e palha. Da Aspecto. +aspectoforlife.com.br

TENDÊNCIA DE MORAR

CONFORTO
PA R A OS P É S

foto: fernanda felix

Vêm do Paquistão os
tapetes que compõem
da linha KILIM da Abdalla.
Artesanais, de fácil
manutenção, apresentam
uma composição 80%
lã e 20% algodão.

+abdalla.com.br

ADORNO
N AT U R A L
O colar feito de madeira
tingida com pigmentos naturais
pode ser usado em paredes ou
sobre mesas e aparadores. Da
Liberal Marini, é um agradável
toque de cor dentro de casa.

@liberalmarini

CORES QUENTES
Uma leve base de metal
serve de apoio ao volume de
formas voluptuosas e tons
terrosos da poltrona BOGOTÁ,
da Combinare. O Estúdio
Oune assina o design.

+combinare.com.br

GEOMETRIA
Entre os artistas que compõem
o respeitável catálogo da Artimage
está Marcio Pontes, que se vale
de papéis fotográficos e impressão
sobre vidro para formar elementos
geométricos. +artimage.com.br

TENDÊNCIA DE MORAR

GALERIA
EM CASA
Da J Mangabeira, a obra
do artista Mangabeira
faz parte da coleção
RESINAS. Com 1,40 x
1,80 m, a tela traz ao
espaço a vida de
que só a arte é capaz.

@estudiojmangabeira

PERFUME CLÁSSICO
A mesa de cabeceira MANHATTAN, da
Torneados Fleischmann, lembra móveis
clássicos. Mas é muito contemporânea no
uso da matéria-prima: tanto o MDF ultra
quanto o pinheiro americano maciço são
provenientes de fontes renováveis.

+torneadosfleischmann.com.br

CINTUR A DE PIL ÃO
Com assinatura de Mauricio Bomfim, a
poltrona CAPLIN é totalmente artesanal.
O nome se deve a Roxey Ann Caplin, inventora
do espartilho, inspiração de Bomfim para a
poltrona da Modalle. +modalle.com.br

DUPLA
E XPOSIÇÃO
Espelhos não ampliam
ambientes, mas dão a
eles um toque clássico
muito bem-vindo.
De Fabio Fuzimoto,
o modelo PRATA,
com 4 mm e lapidado
duplo, é produzido
em seis tamanhos:
de 0,60 m até
1,10 m de diâmetro.

+fabiofuzimoto.com.br
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