
Luxo, design, glamour e o resultado: Clicquot Loveseat, por karin Rashid 

Os encantos se alternam ao degustar um champagne Veuve Clicquot Rose, enquanto se 
aconchega para conversar, flertar ou namorar em um móvel como o Loveseat.  

Quer sensação melhor do que a de estar solto no ar? Essa é a impressão ao se tomar um 
Veuve Clicquot Rose em uma taça flute. A analogia vem de encontro com o design do 
CLICQUOT LOVESEAT, tão leve quanto a bebida inspiradora.  

A prazerosa sensação é explicada pelo próprio designer da obra, Karin Rashid: “É um desafio 
na sua concepção e na sua utilização! (...) Romântico, quando é preciso, convida a 
confidências, conveniências, troca e cumplicidade, partilhadas com um amor, um amigo, uma 
relação profissional ou um querido animal de companhia.”.  

Formas mais sensuais, leves, quase sempre buscando o flutuar, a falta de gravidade. O 
Loveseat apresenta um design arrojado, com muita ousadia e exuberância como somente a 
Maison Veuve Clicquot Ponsardin poderia estampar.  

Convidativo para um papo a dois, olhos nos olhos, o prazer e o romantismo das conversas que 
se perderam na evolução do tempo servem de inspiração para o designer.  

Romantismo e sensualidade 

O design de Karin Rashid expressa o sentimento total do glamour da bebida e a busca pelo 
tempo de estar acompanhado.  

Uma conversa regada pelo prazer suave e rosado do Veuve Clicquot, o Loveseat se torna um 
diferencial. Uma peça de bom gosto, luxo e design leve e de forte presença assim se define só 
por olhar.  

A releitura feita de uma famosa peça do século 18 “Toi & Moi” - a “namoradeira” ou 
“conversadeira” - provoca a sedução ao extremo. Se deslumbrar com a matéria, com a 
inovação e com a concepção do contemporâneo, no destaque de criar objetos ligados aos seus 
produtos vislumbra um paladar refinado.  

Tão privilegiados aqueles que podem sentar e resgatar os valores do degustar e apreciar o 
tempo que corre em torno da mesa em torno da sala de estar em meio às conversadeiras.  

Está aí, como sempre, num círculo de retorno que o ser humano sempre resgata. Os valores, a 
história e as memórias se afinam com o futuro.  

A definição do móvel pelo designer é precisa: “O rosa é a extravagância da energia, a beleza e 
o amor da vida. O loveseat é uma celebração borbulhante de um ótimo champagne rose. Meu 
favorito: VEUVE CLICQUOT.” 
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