
DA REDAÇÃO

esta edição, iniciamos
uma série de reporta-
gens. Um novo enfo-
que, um olhar atento

sobre as melhores lojas do Bra-
sil e o que seus espaços e suas
coleções traduzem. Lojas que
tratam da decoração e design,
de um lifestyle contemporâneo,
de novas formas de exposição.
Se há algum tempo - e ainda
agora? - o chique era mostrar
ambientes, tipo um sofá e 
duas poltronas, como em uma
explicação óbvia e literal, hoje
a sedução está em permitir o 
garimpo, quase como em um
"souk" ou mercado persa. O 
aparente caos traz a alegria da
surpresa, do encontrar aquilo
que nem sabíamos que pro-
curávamos. São esses espaços
e suas diversificadas coleções
que iremos mostrar. Cada es-
paço com suas características,
seu sabor próprio, do brasilei-
ro ao internacional.



CONCEITO FIRMA CASA
A primeira loja-conceito

inaugurada em São Paulo já
diz a que veio, em seu próprio
nome. O que faz uma loja
se definir como conceituai?
A escolha das apologias que
habitarão seu espaço e uma
segura direção de arte. Vale
dizer, um olhar certeiro,
tanto para as escolhas pessoais
quanto para o que — bem sabe
a criadora do espaço - atende
ao gosto de seu público. E 
quais são essas escolhas?

A mais avançada van-
guarda, em harmonia com
um toque "RETRÔ fashion".
Móveis e objetos de múlti-
plos designers europeus - e 
citamos o espanhol Jaime
Hayon e o "móvel feito de
ar", como desejava Marcel
Breuer, na criação do polonês
Oskar Zieter. Estão presentes
os brasileiros Campana, Ro-
senbaum e Nada se Leva.

Óculos, um verdadeiro fe-
tiche; livros em edições raras;
roupas exclusivas e também
algumas peças para aqueles
que amam o inusitado. As
raridades descobertas por esse
olhar atento ao mundo? Entre
outras ainda pouco divul-
gadas no Brasil, as empresas
Seletti e Mac Mau Mau.

No que você imaginar, o 
conceito - artístico, irônico,
luxuoso, minimalista ou barro-
co, transgressivo — comparece.
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A HARMONIA DO DIVERSO
"Se você comprar algo

para a sua sala na Habitart,
seu quarto vai morrer de
inveja", é o que diz o catálogo
da loja gaúcha na campanha
deste ano. Talvez a afirmação
tenha seu fundamento. E não
só pelas peças da coleção, que
apesar das diversas origens
geográficas respondem a um
mesmo conceito: moderni-
dade com um leve toque de
tradição — tão cara aos gaú-
chos - identificação com o 
cotidiano e novas descobertas
no mundo do design.

Na loja, a incidência de luz
natural e cores inspiradas na
logomarca da empresa caracte-
rizam o projeto desenvolvido
por Beto Salvi e Tuti Giorgi. A 
seleção de produtos, que obe-
dece ao olhar experimentado
de Marilene Bittencourt, pro-

prietária da loja, é composta
por peças de produção própria
assinadas por designers brasi-
leiros e também por produtos
de empresas e profissionais
europeus. Um mix bem ba-
lançado, que inclui Fernando
e Humberto Campana com a 
cadeira Favela, o francês Jean
Prouvé, peças da Vitra, Alema-
nha, e do estúdio inglês Viable
London, além de obras de
alguns profissionais gaúchos, 
como Heloísa Crocco, Tina e 
Lui, Francisco Pinto e Renata
Rubin, além dos autores do
projeto da loja, Beto & Tuti.

Para Marilene Bitten-
court, foi esse conceito de
aliar criação nacional com
peças vindas de outros
países que levou a empresa a 
conquistar prêmios e ganhar
reconhecimento na imprensa
internacional.
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ARQUITETURA ILUMINADA
"Uma loja que se explica

sozinha, e como se explica!
Seu conceito é percebido ao
primeiro olhar", afirma a atual
sócia da La Lampe, Alessandra
Friedmann.

Showroom e produtos
renovados e um novo projeto
arquitetônico desenvolvido por
Marcelo Rosenbaum recriaram
a loja de São Paulo. A seleção
e exposição das novas peças
têm curadoria de André Bastos
e Guilherme Leite Ribeiro,
do estúdio Nada se Leva. A 
ambientação, caracterizada pela
ousadia de Rosenbaum, eviden-
cia os detalhes de cada produto.
Lustres, abajures, lâmpadas e 
luminárias - muitas - ocupam
seu espaço de forma organizada
e com muita classe. A ilumina-
ção, incorporada à arquitetura,
permite que o cliente sinta, ao
passar de um ambiente para
outro, os efeitos proporcionados
pelo projeto luminotécnico.

Muitas peças expostas de
forma linear em placas sobre um
estrado de madeira são acompa-
nhadas de legendas descritivas.
Outras participam das instala-
ções pontuais. Há também um
ateliê dentro do showroom,
onde arquitetos realizam atendi-
mento especializado e desenvol-
vem projetos luminotécnicos
para os clientes.

Apresentar produtos mo-
dernos e sintonizados com as
tendências internacionais é uma
das principais características da
La Lampe, que se renovará de
forma contínua. As peças do novo
showroom, sejam nacionais ou as
italianas da Artemide e da Fonta-
na Arte, estão divididas nas linhas
de inspiração, cool clean e modem 
classic, que sintetizam a identidade
da marca, projetando-a para um
futuro próximo no qual o segredo
para o bom projeto luminotécnico
consistirá em se valer do espaço
e de regras que valorizem luz,
sombra e nuances cromáticas.



Na página ao lado, em
destaque, a luminária
Cosmic Leaf, de Ross
Lovegrove para a 
Artemide, e, à direita,
detalhes cromáticos
do interior com
luminárias de teto.
Nesta página, parte do
acervo internacional
e mostruário de
embutidas



Acima, nas duas fotos, a 
exuberância de formas

e cores revela novas
combinações inusitadas em
florais e listrados, em cores

como vinho, berinjela,
cinzas e marrons

EXAGEROS BEM TEMPERADOS
Missoni Home abre espaço

exclusivo em São Paulo no mo-
mento em que se valoriza o design
de superfície. Talvez mais que o 
próprio design? Certamente não
quando o conceito tem sua raiz,
desde 1953, em Rosita Missoni.

Produtos importados da Itália
— como tantos que agora retornam
ao Brasil - colhem também um
momento favorável, o de uma
demanda que não para de crescer, a 
do mercado imobiliário brasileiro.

A loja, em seu mix alucinado,
tem a coerência da diversidade.
Cama, mesa e banho, mas não
apenas. Também móveis, tapetes,
louça e almofadas - muitas. "É o 
'novo Império Romano ", afirma
entusiasmado Cristopher Philips,
diretor da rede para as Américas.
Mas nós preferimos dizer que é 
o império da harmonia, graças
à reconhecida capacidade — e cora-
gem — da Missoni em reunir cores
e padrões com extrema originali-
dade. "Também sentimos que a 
linguagem proposta pela Missoni
tem um apelo forte com o país",
completa Philips.

Na recepção, vemos cadeiras
com almofadas na forma da popular
flor "Vevey" e um balcão estampa-
do com mosaicos multicoloridos,
padrões consagrados da grife. En-
trando no showroom, os desenhos
e cores se sucedem sem nenhum
encadeamento lógico. Mas é nesse
aparente caos que se instala um
ordenado e infalível critério estético.

Reunir o diverso, sempre sob a 
"batuta" de Rosita Missoni, pode-se
dizer que é um dos conceitos de
base da marca, e também da nova
loja em São Paulo. Os grafismos e 
estampas passeiam em inusitados
percursos, das almofadas a um
chambre atoalhado, de um revesti-
mento de sofá a uma bolsa de
praia, das louças aos tapetes.

Completam o ambiente ca-
deiras italianas em metal e mesas
com tampo em formato de flores
diversas.

"Em qualquer lugar do mundo,
há um mix de fashion e home, mas
preferimos ter a Missoni Home
completa e exclusiva, apresentando
todos os itens da linha em um só
espaço", comenta Talita Moya,
representante em São Paulo.



À esquerda, flagrante
da inauguração e 
detalhe da loja e das
cadeiras feitas com
cordas de algodão
multicoloridas

Na entrada da loja,
poltronas de tecido
com almofadas em
formato de flores
"Vevey" e balcão
revestido com Pixon
(tecido de fabricação
própria) na estampa
da coleção 2010



Acima, à esquerda, "escada pantone"
revestida com adesivo de PVC; à direita,

fachada principal da loja com projeto de
jardim vertical de Gica Mesiara; abaixo,

vista externa do túnel de concreto onde
ficam expostas as peças da coleção

UM CONCEITO, VÁRIAS
DECORAÇÕES

Tudo começou com um carri-
nho de bagagens estilo "bellman"
- daqueles utilizados nos hotéis. A 
estilista Adriana Barra, quando se
deparou com um deles, imaginou-
-o como uma arara, servindo de
expositor para as peças de suas
coleções. Daí surgiu a ideia de criar
um espaço onde a arquitetura, os
móveis e todos os elementos do
ambiente seguissem o mesmo con-
ceito. Nascia A. Dream Boutique
Cosmo Hotel, uma loja com cara
de boutique e conceito de hotel. "É
um modo de trazer mais novidades
para as pessoas, além das roupas",
afirma a estilista.

Localizada na Alameda Franca,
nos Jardins, em São Paulo, a casa

onde funciona a loja de Adriana
teve o seu interior desconstruído e 
reconstruído pela própria estilista,
que fez questão de planejar e, em
alguns casos, executar cada detalhe
da decoração e dos serviços. Na
entrada, há um "concierge" para
receber os clientes. Os carrinhos
bagageiros ficam espalhados por
um túnel de concreto de 11m, com
uma abertura de vidro que permite
a entrada de luz natural.

Os provadores são do estúdio
Micasa, e remetem às áreas de lazer,
saunas e salas de banho dos grandes
hotéis. Possuem espelhos e bancos
de sauna na área compartilhada,
além de objetos como tubulações,
registros de água, torneiras e barras
de apoio, todos aparentes, para
pendurar as roupas.

As paredes são revestidas com
pastilhas da cerâmica Jatobá, decora-
das com estampas de "pied poule" e 
flores, criadas pela estilista.

Na fachada principal, um projeto
de jardim vertical de Gica Mesiara,
com cerca de 20 espécies de plantas
penduradas em mais de 4 mil vasos,
que são regados por meio de sistema
computadorizado.

Há também alguns móveis cus-
tomizados pela designer e espalhados
pelos ambientes da casa. "Quero que
minhas clientes se sintam à vontade,
como se estivessem em sua própria
casa, além de aproximá-las do meu
universo de criação", declara Adriana.

A grande "sacada" das lojas-
-conceito é fazer o cliente imergir
no universo do produto, e Adriana
Barra sabe bem.
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Acima, fachada da Maison Moschino, novo
hotel em Milão. Na página ao lado, luminárias

de pé, no lobby, já prenunciam o espírito
fashion e irônico do projeto de interiores

a Viale Monte Grappa 12, em Milão,
havia um edifício neoclássico belo,
mas que permanecia isolado, sem
contexto, porque a estação ferroviária

para Monza, construída em 1840, há muito
tempo estava inativa.

Como em uma história mágica, agora des-
pertou e se tornou a Maison Moschino, um hotel
de luxo e alta qualidade, com aquela capacidade
de fazer sorrir em uma cidade como Milão,
dedicada ao presencialismo. As fachadas foram
fielmente restauradas, enquanto no interior, desde
a última primavera, foi aberto esse sonho, onde
cada quarto conta uma fábula diversa. Assim,
temos "Chapeuzinho Vermelho, Pétalas, Nuvens,
Sombras, Flocos, Wallpaper, Edera, Abelha, Dor-
mir em um Vestido de Seda, Ouro, Azul outras
referências ou acenos com soluções criadas pela
Maison Moschino. Peças que se referem à história
do design, como por exemplo o sofá Cubo, de
Joseph Hoffmann, que dão um espessor à jocosa
interpretação de luminárias inspiradas pela moda.

Mistura de signos um pouco irônica, com
a vontade de manter a conexão com a geniali-
dade de Franco Moschino, que era sempre an-
tagônico ao sistema da moda. Em uma cidade
dedicada aos aspectos exteriores, este é real-
mente um belo interior, porque não é trendy e,
em certos detalhes, decididamente embaraçoso
para contrastar com o sectarismo vulgar daqui-
lo que se ama definir como "minimal".

Aqui se entende como o minimalismo é 
apenas uma desculpa para esconder a ignorân-
cia, enquanto a mensagem deixada por Mos-
chino, que morreu em 1994 vítima de aids,
é para sempre aquela de nos fazer recordar
nossa consciência ecológica e moral.

Menos mal que exista alguém que salve
Milão das estruturas muito desenhadas.
Como os ícones expostos na cidade depois de
sua morte, que levavam o epitáfio "forever"
(para sempre), assim essa nova casa da alma
de Franco nos faz recordar sua importantíssi-
ma mensagem "forever".
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Text Box
Fonte: ARC Design, São Paulo, n. 71, p. 33-51, out/ nov. 2010.




