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FUTURISTA E
MINIMALISTA

Disponível nas versões cadeira de jantar, banco de bar e poltrona, a
linha Fat de Tom Dixon traz uma estética que combina minimalimo com
formas futuristas. Com um design pensado para abraçar o usuário, tem
estrutura metálica com acabamento em laca preta brilhante e assento
e encosto estofados em diferentes cores. Irreverente, o item também
compõe o décor mutante do novo The Manzoni, restaurante e showroom
da marca na capital italiana.
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CAMINHO DA SERENIDADE
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AL JANOUB
Construído para a Copa do Mundo da FIFA de
2022 no Qatar, o estádio Al Janoub foi projetado
por Zaha Hadid Architects (ZHA) juntamen-

Até 4 de agosto, a Japan House São
Paulo apresenta a exposição “DŌ - A
Caminho da Serenidade”, que explora
a prática da Ikebana, a arte de montar

te com a Aecom. Localizado na cidade de Al
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UPSIDE DOWN
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Imagine entrar em uma casa construída totalmente de cabeça para bai-
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xo. Esta é a proposta da Upside Down House, projeto que conta com

térmico aos jogadores e visitantes durante as

mente, em uma iniciativa que busca

três unidades do tipo, em diferentes regiões do Reino Unido. Divertida,

partidas, mesmo sob o tórrido verão do Qatar.

disseminar a prática cotidiana desta

a casa permite que os visitantes tenham a sensação de circular em um

O Al Janoub ainda contará com diversos em-

arte cheia de simbolismos.

dormitório invertido, por exemplo, e fotografem a experiência. A atração

preendimentos em seu entorno, beneficiando

MEMPHIS - PLASTIC FIELD

ainda acompanha as estações do ano e datas comemorativas e oferece

os moradores da região.

Reunindo mais de 160 obras icônicas projetadas entre 1981 e 1988, a expo-

ciência da biologia sintética, Alexandra Daisy Ginsberg investiga a relação
entre o homem e a natureza, explorando como essa conexão muda com
os avanços em design e tecnologia. Em “Alexandra Daisy Ginsberg: Better
Nature”, em cartaz a partir de 20 de julho no Vitra Design Museum Gallery,
ela questiona o desejo de tornar as coisas melhores, abordagem comum
no design. O que exatamente significa melhor? Melhor para quem? E
quem decide? Essas perguntas orientam a exposição da artista britânica

GRADA KILOMBA
A partir de 6 de julho, a Pinacoteca de São Paulo traz a exposição “Grada

Ettore Sottsass em 1981. A mostra que, em 2018, foi apresentada durante a 16ª

Kilomba: Desobediências Poéticas”, primeira exposição individual no

Bienal de Arquitetura de Veneza, destaca o espírito irreverente e subversivo

Brasil da artista portuguesa conhecida por sua escrita subversiva e pelo

dos jovens designers e arquitetos que marcaram história. Além das peças já

uso não convencional de práticas artísticas. Com curadoria de Jochen

conhecidas pelo público, cerca de trinta vasos produzidos em murano comple-

Volz e Valéria Piccoli, a mostra apresenta quatro trabalhos que ocupam

tam a exposição que iniciou no fim do mês passado e vai até janeiro de 2020.

quatro salas da Pina, em um conjunto de obras de forte tom político
e comprometidas com as perspectivas das narrativas pós-coloniais,
propondo uma espécie de restituição do lugar das vozes daqueles que
foram silenciados ao longo da história. Em cartaz até 30 de setembro.
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que vai até 24 de novembro.

em Bordeaux, França, é dedicada ao icônico grupo e movimento criado por

FOTO: MADD BORDEAUX/LAURENT GUENEAU

Formada em arquitetura e design de interação e interessada na tecno-

FOTO: ALEXANDRA DAISY GINSBERG

sição “Memphis - Plastic Field”, no Musée des Arts décoratifs et du Design,

BETTER NATURE

decoração temática, ganhando um toque ainda mais irreverente.

#Euleitor
“Gosto da Decor, porque as matérias sempre me mostram as melhores
tendências do universo da arquitetura e do design.”
Patricia Wisnieski – São Leopoldo/RS
Participe desta seção! Envie e-mails para
opiniao@revistadecor.com.br
ou use a hashtag #euleiodecor nas redes sociais!
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