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A linha de luminárias Nuvem (acima), criada pelos arquitetos Turíbio e Zezinho
Santos para o Ambiente Sala de Sonhar, prova que a CasaCor é, também, um
laboratório eficiente de ideias que saltam do ideal para o real, aquele que está ao
alcance de uma clientela ainda inexplorada. ”Queríamos um produto que, além
de bonito, fosse acessível, funcional e versátil”, explica Turíbio, que, junto a
Zezinho, recorreu aos globos que tanta familiaridade desperta em que os vê. João
Vasconcelos e Luiz Dubeux assinam, também para a Casa Cor, no ambiente do
Restaurante Vivix, esta “chuva de pendentes” no centro do salão. O efeito de
repetição (38) exigia peças pequenas para não pesar. A boa nova: ambas
ganharão escala industrial e serão comercializadas no Empório da Luz.

Pertence ao acervo da Galpone
estas duas peças. A loja merece ser
garimpada comminúcia, uma vez
que objetos assinados por grandes
designers brasileiros estão por toda
parte. “Fazemos questão evidenciar
trabalhos desses grandes
profissionais. Queremos mostrar à
nossa clientela que uma peça que
traz a marca de um criador faz toda
a diferença”, diz Andréa Accioly
que, ao lado da irmã Paula, conduz
o negócio. Difícil ficar indiferente às
esculturas feitas com fita crepe pela
designer paulista Sandra Barreiro.
Elas replicam ludicamente
situações triviais repletas de poesia.
E o abajur Pião, desenvolvido pelo
mineiro Leonardo Bueno? Que
primor!

Há dois anos, as arquitetas Adriana e
Marina Almeida, mãe e filha, montaram
a loja Manupiá com um jeitinho de
“casa de vó”, numa ruazinha bucólica do
Parnamirim. A ideia inicial era trabalhar
apenas com nomes pernambucanos,
mas o universo que as atraiu – do
design – mostrou-se ilimitado. Hoje,
além de ter o Estado bem presente em
seu portfólio, a Manupiá ainda
representa – em alguns casos com
exclusividade – grandes talentos de
outros pontos do Brasil, este gigante
também em criatividade. O colar de
parede (ou de estante, de mesa, sofá...),
uma tendência bem forte atualmente, é
do cearense Roberto Dias, que trabalha
elementos como palha, folhas, cipós,
sempre com tingimento natural. A
poltrona dos pernambucanos Glaucia
Conti e Rodrigo Anastácio, base de ferro
revestida com torçal, é upgrade em
qualquer ambiente, assim como os
mandacarus do mestre Benício, de
Buíque.

Quem não adora a curadoria da
Muma, não é? A loja, que reúne
designers do mundo todo, tem vários
pernambucanos em seu portfólio.
Manuela dos Santos, designer
recifense, é a fundadora da zezé
estúdio, marca afetiva que estampa
em seus produtos histórias e
memórias de um tempo em que as
coisas eram feitas mais devagar. As
coleções de louça de Bárbara
Penaforte mergulham na diversidade
e na riqueza das frutas brasileiras.
Durante a pesquisa, Bárbara
deparou-se com as cores, texturas e
formas encantadoras da macaúba,
buriti, babaçu, pitanga, cajá, araticum,
araçá e jabuticaba.
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O que lhe leva a querer este ou aquele produto? São
muitos os gatilhos do consumo e, tenha certeza, o design
é um deles. Forma e função exercem uma espécie de
força gravitacional sobre todos nós. “Objetos têmmuito
a ver com rituais. É natural querer se cercar de coisas

que nos despertam boas sensações”, resumem Vivian
Lima e Juliane Miranda, da loja Soneto Tropical. Num
momento em que a casa retoma o seu papel histórico de
acolhimento – para receber amigos e não para ser
exibida a eles – o design brasileiro é onipresente.

A loja Soneto Tropical consolidou a
união de paixões similares, mas que,
até então, corriam paralelas. A
jornalista Vivan Lima é mentora da
Casa Viva, que garimpa preciosidades
do design e as comercializa em
formato pop up. A designer Juliane
Miranda criou a bem-sucedida marca
Trocando emMiúdos, de bijuterias,
objetos com os quais procurava
expressar sua forma de ver o mundo.
Ambas são movidas pelo conceito de
“bem viver”, pelas artes manuais, pelo
encanto com o design.
Omix da Soneto Tropical é muito

diverso, de várias origens, mas é certo
dizer que a valorização do contato
com a natureza é preponderante:
plantinhas e seus suportes estão por
todo canto. “Somos analógicas,
procuramos um olhar mais
individualizado sobre o que vamos
oferecer, até porque ninguém é igual.
A imperfeição é bem-vinda porque é o
contrário da padronização”, repetem.
Dois exemplos do que encontrar na
Soneto Tropical: A luminária Badok,
do Estúdio Galho, de João Pessoa, é
um soneto à nordestinidade. O
conjunto de cerâmica queimada em
alta temperatura, da Oficina Olaria, é
outro.
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Sim, temos bom design
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Faça-se a luz, e a luz foi feita
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Por trás de uma peça há umamente inspirada
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Ninguém é igual, por que os objetos seriam?
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Brasil é gigante
em criatividade

Pernambuco está bem na fita

Recife, 27 de outubro de 2019 domingo Jornal do Commercio 5


