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UPDATE
A s novidAde s dA Arte, do de sign e do décor no Br A sil e no mundo

foto: divulgação texto: liége copstein

estéticA críticA
Paisagens ameaçadas por mudanças climáticas e
ações predatórias são eternizadas nos tapetes de lã
elaborados artesanalmente pela argentina Alexandra
Kehayoglou, que se vale de imagens captadas por
drones e de muita investigação para desenvolver as
obras, a um só tempo densas e sublimes. Antes de
criar o Santa Cruz River (10 x 4,60 m), que reproduz o cenário onde serão construídas duas grandes
hidrelétricas, a designer-artista navegou de caiaque
pelo rio em perigo, na Patagônia argentina, durante uma semana. Em exposição na National Gallery
of Victoria, em Melbourne, Austrália, a peça também integra o acervo permanente da instituição.

UPDATE news

NormaN FostEr , ARqUiTeTo
BRiTâNiCo, AUToR dA mAis NovA
Coleção de PoRCelANAs dA
mARCA diNAmARqUesA sTelToN.
ReCém-lANçAdAs NA feiRA
AmBieNTe, em fRANKfURT, As
PeçAs Têm PReço soB CoNsUlTA.

Em Equilíbrio
Novidade da Paralela Design, feira que
reuniu mais de 60 criadores badalados
mês passado em São Paulo, os cachepôs
(1,56 cm e 1,76 cm de altura) da coleção
Linha trazem a assinatura de Filipe Ramos. Delicadas hastes de metal formam
a estrutura, que apoia suportes de lona
de diversas cores. A partir de 1 360 reais.

grafismo sinuoso
No Rotazioni B (2,40 x 1,80 m), desenhado para a CC-tapis, a espanhola Patricia
Urquiola brinca com a repetição de cilindros coloridos para criar um aspecto tridimensional. Tecida com lã do Himalaia,
a peça é vendida com exclusividade no
Brasil pela By Kamy. Preço sob consulta.

Beleza slow
Obra de Inês Schertel, a tapeçaria Morocha (1,40 x 1,70 m, 4,5 mil reais)
é resultado das experimentações contemporâneas da designer com um
material milenar – a lã de ovelha feltrada a mão. “Achei interessante misturar os fos das raças corriedale e crioula para criar esse efeito visual.”
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“Há uma ambiguidade
maravilHosa no poder de
uma curva, esteja ela no
desenHo de um edifício ou
no de uma peça de design”

UPDATE news

Acerte o foco
Fruto da parceria entre o designer espanhol
Francesc Vilaró e a Grok, o premiado pendente Invisible agora pode ser encontrado
na Labluz. Este modelo (1,76 x 1,50 m), que
mescla aço e alumínio, possui três pontos
de luz direcionáveis. À venda por 5 417 reais.

“Assim como A vidA deixA
cicAtrizes no corpo, tornAndo-o
único, A técnicA do kintsugi nos
ensinA A embelezAr os cAcos”

“nAs obrAs, é possível
reconhecer AnimAis e
plAntAs e, num segundo,
deixAr de enxergá-los”

marcantonio raimondi malerba , designer
italiano, sobre a linha Kintsugi. a travessa
(42 x 29 cm), de porcelana e ouro 24 quilates,
vale 190 euros na seletti.

paulo miyada , curador do instituto tomie
ohtake, sobre a exposição se o paraíso
fosse assim tão bom, da artista cecily
brown, em cartaz a partir do dia 22.
ao lado, o óleo sobre linho
Jungle treatment (2,76 x 4,34 m).

Puro clima
A luminária de piso Moira (20 cm x 1,20 m), do alemão Sebastian Herkner, exalta a delicadeza por
meio das hastes metálicas fnas e dos bojos de porcelana levemente translúcida. “É como um filtro
capaz de produzir uma atmosfera especial”, compara o autor. Preço: 1 490 euros na Fürstenberg.

EstrEia dupla
acabam de chegar à loja paulistana micasa a linha
de mobiliário da austríaca thonet – ao lado, a poltrona targa (93 x 84 x 76 cm, a partir de 42 653 reais), desenho do estúdio dinamarquês gamfratesi
– e os vasos de vidro soprado bubble (28 x 23 cm,
2 376 reais, o deitado), de claudia issa para a konsepta.

28 casa claudia mar 2018

fotos: divulgação

A indústria mineira América Móveis reuniu um time estrelado de designers para desenvolver sua coleção 2018. Entre eles, Rodrigo Ohtake, autor da poltrona Nó (97 x 72 x
70 cm), ao lado, e Zanini de Zanine, que assina o carrinho-bar Zina (1,08 m x 59 cm x
84 cm), acima. Ambas as peças têm estrutura de vergalhão de aço e preço sob consulta.

fotos: divulgação

Só os feras
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UPDATE news

“MINHas joIas
de parede são
INspIradas eM
eleMeNtos
da Natureza”

gênio italiano
A mostra Vivere alla Ponti –
Maneiras de Morar e Trabalhar
de Gio Ponti retrata a obra de
um dos mais influentes arquitetos da Itália no século 20, autor da cadeira D.270.1 (abaixo).
Com curadoria de Francesca
Molteni e Franco Raggi, está
no Museu da Casa Brasileira,
em São Paulo, até 15 de abril.

fabiana queiroga , ARtIStA
PláStICA e DeSIgneR, SoBRe A
Coleção APReSentADA nA FeIRA
PARAlelA DeSIgn. FeItoS De
MetAl e CoM BAnho De ouRo, oS
enFeIteS (14 x 9 x 26 CM ) CuStAM A
PARtIR De 2 025 ReAIS, CADA uM.

peso-pesado

Balé geométrico
A coleção Bailarinas de Portinari é uma homenagem ao pintor paulista. Com formato triangular (17 x 17 x 17 cm), as peças têm a superfície esmaltada, que lembra pinceladas numa tela. Ao
todo, são seis cores e duas estampas, todas coordenáveis, que podem ir no piso e na parede. Da
Cerâmica Portinari, tem preço sob consulta.
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O designer Tiago Curioni buscou nos caminhões de
carga a ideia para criar a poltrona Truncado (1,10 m x
1,10 m x 80 cm). “Os volumes de lona da EcoSimple são
presos por duas cintas catraca, as mesmas usadas pelos
caminhoneiros”, conta. Vale 5 580 reais no site Boobam.

UPDATE news

“oferecemos outras
vozes ao panorama
internacional do design
por meio desse mergulho
em nossas origens”

dose dupla
Inspirada nas antigas carteiras escolares, que uniam a mesa e a cadeira em uma peça só, a Degraus (70 x
50 x 54 cm) tem dois planos diferentes. De aço-carbono e nogueira, é obra
de Estevão Toledo. Preço sob consulta.

adélia Borges , curadora, junto da
portuguesa BárBara coutinho, da mostra
TanTo Mar – fluxos TransaTlânTicos do
design, que reúne oBras Brasileiras e
portuguesas. no palácio da calheta, em
lisBoa, até 15 de julho. à esquerda, oBra
TanTo Mar porMenor, de manuela pimentel.

Na vibe fuida

tom festivo

Os bancos Elipse (1,60 m x 46 cm x 43 cm e 70 x 40 x
46 cm) fazem parte da nova coleção de móveis do Estúdio Rain. Brasilienses radicados em São Paulo, os
designers Ricardo Inneco e Mariana Ramos elegeram o veludo molhado e o feltro de pura lã da dinamarquesa Kvadrat para revestir as peças. Preço: a partir de 6,5 mil reais, o maior, e 3,5 mil reais, o menor.

Calor high-teCh
com visual inspirado nas bolhas de água
fervente, a chaleira de cerâmica da linha
Bubble (1,2 litro), da oxford, foi desenvolvida com nanotecnologia, que reduz em 95%
a proliferação de microrganismos. disponível em quatro cores por 227,50 reais.

a vitra comemora os 50 anos da
cadeira panton, criação do dinamarquês verner panton, com o
lançamento da versão chrome
(50 x 61 x 83 cm). com efeito espelhado, a peça promete mais
brilho no décor. por 7,1 mil reais.

Desenho limpo
De couro sintético, o sofá Restaurante Bloco
(1,80 m x 90 cm x 74 cm) integra a nova coleção do
designer Fernando Jaeger. Com pés de aço-carbono finalizados em tom grafite, pode ter as medidas customizadas, a base na cor bege e vir revestido de tecido ou couro natural. A ausência de
braços deixa a peça mais clean. Valor: 3 771 reais.

novo consultor criativo da st. james. o modelo
horizontal (33 x 6 x 7,5 cm) custa 989 reais.
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nino bauti , designer espanhol, autor das peças e

Um charme a mais
fotos: divulgação

“os vasos da linha plisse, de prata, têm
cruzes impressas em baixo-relevo, que
são uma releitura do brasão da marca”

Inspirada nas formas orgânicas da natureza, a linha de centros de mesa Luz e Sombra (entre 16 e 40 cm de diâmetro), das ceramistas Luiza e Nicole Toldi, está à venda
na Marché Art de Vie. A partir de 540 reais.
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Pedro Agilson e A genTil CArioCA

UPDATE news

á f r ica
A arte contemporânea africana marca presença em várias exposições no Brasil e ao redor
desafos políticos e econômicos e tradições centenárias, cruzando oceanos e inspirando o

obra Sem Título (2016) do
brasileiro Arjan Martins,
presente na mostra
itinerante Ex-África, do
Centro Cultural Banco do
Brasil (CCBB).

i m ensa

TexTo helena tarozzo

do mundo ao longo deste ano. Com sua poética única, ela aborda questões raciais,
resto do planeta. Aqui, mostramos um pouco desse universo forte e encantador

utopias
inabitadas
capaz de criar
metrópoles inteiras
em miniatura,
o congolês Bodys
isek Kingelez
retrata por meio
de maquetes
futuristas cidades-modelo
imaginárias, onde
reinam a paz,
a liberdade e a
justiça. a exposição
com seu trabalho
chega ao MoMa
a partir de
26 de maio.

E

les vêm com força total, e
não é para menos. Depois
de anos de uma participação apenas pontual no cenário da arte contemporânea, os artistas
plásticos africanos estão no centro de
grandes eventos de 2018. “A África vive
um processo de modernização muito
acelerado desde que a maioria de seus
países se tornou independente”, diz Alfons Hug, curador alemão que dirige a
mostra Ex-África, em cartaz no Centro
Cultural Banco do Brasil (CCBB) do
Rio de Janeiro. “Na arte, o refexo dessa
aceleração é que o continente deu um
salto direto da produção tradicional para a criação contemporânea. O resultado é uma linguagem única”, completa.
Na mostra do CCBB (que segue,
depois do Rio, para Brasília e São Paulo), 18 jovens africanos, mais os brasileiros Arjan Martins e Dalton Paula,
expõem por meio de fotografas, esculturas, vídeos e desenhos uma versão moderna e altamente crítica da
história de sua origem. Destaque da
exposição, o ganês Ibrahim Mahama
remonta sua instalação de larga escala
Fragments, exibida pela primeira vez
no ano passado durante a Miami Art
Basel, feita com sucatas que simbolizam o passado descartado.
Ao lado do reconhecimento de
que a arte africana tem uma força e
uma expressividade sem iguais, existe
um movimento global de museus e galerias em busca de uma programação
mais diversa. O Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) fará este
ano sua primeira mostra inteiramente

3

2

dedicada a um africano – a individual
do escultor congolês Bodys Isek Kingelez, programada para maio. Kingelez integrou o time da exposição pioneira Magiciens de la Terre, de 1989,
em que o Centro Georges Pompidou,
de Paris, convocou artistas de todos os
continentes, menos Europa e América do Norte, para mostrar sua produção. Ou seja, deu visibilidade a todo
um contingente que não estava representado nos acervos mais conhecidos.
Foi um primeiro despertar dos curadores para a arte contemporânea africana. Depois, vieram as participações
de nomes como William Kentridge, da
África do Sul, e Kudzanai Chiurai, do
Zimbábue, nas bienais de São Paulo e
de Veneza e na Documenta de Kassel.

fOtOs: diVulgaçãO
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forças
em união
O vídeo do sul-africano Mohau
Modisakeng (1) simula
um ritual em que ele
joga cinzas sobre o
corpo. Penteados afro são
retratados pelo nigeriano
J. d. ‘Okhai Ojeikere
(2) como símbolo de
resistência. O senegalês
Omar Victor diop mistura
vestes coloniais e artefatos
de futebol nas roupas dos
personagens de suas fotos
(3). Os três artistas estão
na mostra Ex-África.

casa claudia MaR 2018 37

entre
continentes
a norte-americana
Wura-Natasha
Ogunji chega à
Bienal de são
Paulo com novas
obras, ainda em
produção. aqui,
recorte do vídeo
The Epic Crossings
of an Ife Head, de
2009 (4) e detalhe
da obra Sound
Man and the Sea,
de 2015 (5), nos
quais fala de sua
relação ancestral
com a Nigéria.

1

2
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Ainda na capital paulista, a partir deste mês, o Museu de Arte de São
Paulo (Masp) prepara uma série de oito
exposições com o tema Histórias Afro-Atlânticas, com individuais de artistas negros, como Aleijadinho, Rubem
Valentim, Emanuel Araújo e o norte-americano Melvin Edwards. Como
já foi feito no ano passado com a temática Histórias da Sexualidade, o museu também prepara uma exposição
coletiva para junho. Segundo Hélio
Menezes, antropólogo e curador convidado da mostra Histórias Afro-Atlânticas, existem dois pontos essenciais:
“Um é dar visibilidade à produção desses artistas e o outro é engrandecer a
obra de outros já conhecidos, mas que
de certa maneira fcaram à margem”.
Por fim, a feira SP-Arte, em
abril, terá pela primeira vez a participação de uma galeria sul-africana: a
Blank Projects, da Cidade do Cabo,
que representa Ishgan Adams, Dorothee Kreutzfeldt e o brasileiro Pedro
Wirz. Embora reconheça que a visibilidade dada à arte africana nos últimos anos seja um avanço, o diretor da galeria, Jonathan Garnham,
diz que ainda há um longo caminho
a percorrer. “O continente é enorme e formado por 54 países, cada
um com uma produção única e especial a seu modo”, afrma. O próximo passo é desbravar essa diversidade.

geração pop
O sul-africano igshaan
adams fala sobre
a relação de raça e
sexualidade por meio
de performances e
tapeçarias (1). Zonas
urbanas de Joanesburgo
são pintadas nas telas
de dorothee Kreutzfeldt
(2). Billie Zangewa,
do Malauí, traduz
vivências femininas
em tapeçarias
de seda (3). Os três
são representados
pela Blank Projects,
da cidade do cabo.

5
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fOtOs: divulgaçãO

Nos últimos anos, simultaneamente à presença de artistas africanos em
eventos importantes de outros continentes, surgiram salões, bienais e feiras
em cidades como Joanesburgo, Dacar
e Cairo, o que também impulsionou
a cena contemporânea. “Nos grandes
centros urbanos, o vigoroso aumento
da produção artística é evidente”, diz
Alfons Hug. Obras que falam abertamente sobre racismo, escravidão e conexões religiosas fortalecem o discurso
estético e político da arte africana como um todo, interna e externamente.
A norte-americana Wura-Natasha
Ogunji, radicada em Lagos, Nigéria, é
um exemplo de quem sentiu o apelo de
suas origens. Filha de um nigeriano e de
uma norte-americana, ela decidiu montar seu estúdio no país natal do pai, o
qual não conheceu. Sua obra é uma maneira de lidar com a fgura paterna ausente e ligar as pontas soltas de sua vida.
Ela poderá ser vista em breve no Brasil,
já que Wura está entre os sete artistas-curadores convidados pelo curador-geral, Gabriel Perez-Barreiro, para liderar a
33ª Bienal de São Paulo e indicará artistas negras para a exibição em setembro.
No vídeo Marks (2007), Wura se deita
no chão e se mexe até deixar sua marca
gravada na superfície. “Foi uma maneira de estabelecer uma conexão pessoal
e ancestral com a terra, como se quisesse que ela se lembrasse de mim”, afrma.

4
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U PDA T E tendência
UPDATE tendência

Visual
artsy

Dobradinha supercool, obras de arte
contemporâneas e peças de design com mood
artístico convertem a casa em galeria privê

A linogravura Untitled
(Woman 1), de
Christoph Ruckhaberle,
emoldura o living
parisiense assinado
pelo arquiteto Alireza
Razavi. Sobre a mesa
de centro, de Julien
Brunet, escultura da
galeria Patrick Fourtin.
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STephan Julliard

TexTo Liège Copstein

U PDA T E tendência

revolução digital, entre tantas
mudanças, também chacoalhou
o mundo das artes. “Com ela, a
informação sobre esse universo
se popularizou, o fascínio cresceu e fez
surgir um boom de colecionadores”, afrma o arquiteto francês Alireza Razavi.
No décor, o refexo disso é um sopro de
estilo. “A arte, em todas as suas manifestações, está mais integrada aos interiores”,
completa. Além de quadros, esculturas e
instalações, o mix atual incorpora e valoriza os objetos de design-arte. “Peças que,
ao falar com o intelecto e a emoção, desafam os limites estabelecidos estão em
alta”, diz Béatrice Saint-Laurent, dona da
galeria parisiense BSL. Para a marchand,
a escolha ideal sempre envolve um diálogo entre a obra e quem a aprecia. O segredo? “Confar no olhar e no coração. Também é importante nutrir o instinto em
museus e galerias”, ensina. Aí dá match!

A
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Neste outro projeto
de Alireza Razavi,
o living combina
banco de nogueira
Conoid, de George
Nakashima,
luminária de Serge
Mouille e mesa de
mármore Cumulus,
de Joris Laarman.
A poltrona Celular
é obra de Matthias
Bengtsson.

4
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Fotos: divulgação

1. uma metáfora dos espelhos de mesa, a escultura table Mirror (36 x 13 x 32 cm),
de simon Klenell, leva vidro soprado com liga de prata. Na galeria Fumi, a partir de
4,2 mil libras. 2. de bronze e vidro, o pendente de vincenzo de Cotiis (90 cm x 1,50 m,
preço sob consulta) tem edição limitada de 12 peças. Na Carpenters Workshop gallery.
3. a poltrona Cocoon 2 (62 cm x 91 cm x 2 m), de Nacho Carbonel, mistura tela metálica, juta e gesso. Preço sob consulta. 4. dos irmãos Campana, o sofá da linha detonado (2,24 x 1 x 1 m), é de tubos de bronze e náilon trançado. Na Friedman Benda, preço sob consulta. 5. a escultura vaporize (31 x 23 cm), de ilkka suppanen, alia Murano
e prata. Preço: 14 mil euros na galerie Maria Wettergren. 6. o banco (1,50 m x 45 cm x
45 cm) da série ocean Mémories, criado por Mathieu lehanneur, é de mármore nero
marquina. Preço sob consulta. 7. de Pia Maria Raeder, o espelho sea anemone 15
(1,20 m x 1 m x 25 cm) traz moldura de faia laqueada. Na galeria Bsl, por 19 mil euros.
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No loft dos designers
Job Smeets e Nynke
Tynagel, do Studio
Job, em Antuérpia,
na Bélgica, se
destacam obras dos
próprios moradores:
a escultura Circus
(Textiel Museum) e
a luminária Sconce
(Venini). Espelho
de Benno Premsela
e cadeira de argila
de Maarten Baas.

3
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germano borrelli
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Fotos: Marcos ciMardi (3) e divulgação
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1. de olafur eliasson, a obra Your Solar Attention (92 x 15 cm), com esferas de cristal folheadas a ouro, representa a órbita terrestre em
torno do sol. Preço sob consulta. 2. Michael Young assina a mesa Metal rock (20,3 x
48 cm), de alumínio fundido. Na veerle verbakel gallery, por 1 950 euros. 3. de carol
gay, a luminária da série carambola (38 x
38 x 75 cm), de cobre, latão e vidro soprado,
vale 8 270 reais no arquivo contemporâneo. 4. Vaso (10 x 20 cm) de cerâmica imaginary drinks, de ayriun lee. a partir de 890
euros na swing gallery. 5. Marcelo cipis criou
a Kaixolla (15 x 16 x 21 cm), de MdF laqueado, para guardar miudezas. Por 4,2 mil reais
na etel. 6. Bufê silenziosa oro (2 m x 50 cm x
1,60 m), de cleto Munari, com grafismo de
alessandro Mendini e escultura de Mimmo
Paladino. Por 20 mil euros no estúdio de cleto.

UPDATE tendência
Sob o relógio do norte-americano George
Nelson (Vitra), ex-votos Catavento, do Mestre
Fida (coleção particular). Móveis da Itálica
Casa e quadro do cearense Diego Santos.

O

cida lima
e neguinha
A dupla de Belo
Jardim (PE) produz
louças caboclas,
feitas a mão e sem
uso de torno. Na
Dpot Objeto, o banco
Cabeça de Homem
vale 1 076 reais.

Arte naif
descolada
Cheias de simbolismo, obras de madeira e
barro criadas por mestres artesãos do Norte e do
Nordeste do Brasil garantem um look genuíno
em decorações contemporâneas
reportagem visual zizi carderari
texto tatiane domiciano | fotos evelyn müller
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marcos
de sertânia
Uma das obras mais
emblemáticas do
artista, os cachorros
esculpidos em
madeira remetem à
personagem Baleia,
do romance Vidas
Secas, de Graciliano
Ramos. À venda
na Marco 500.

s artistas populares brasileiros estão invadindo a cena
urbana com uma produção
superoriginal. “Esse diálogo entre o contemporâneo e o popular prova que a boa arte não depende de cenários
predeterminados”, diz Maria Amélia Vieira, da Galeria Karandash, em Maceió. Feitas de matéria-prima natural, as obras apresentam visual bruto e atributos essenciais
a qualquer peça artística: inventividade e
intuição. “Essas expressões regionais recriam tradições locais e heranças históricas”, explica o arquiteto Samuel Kruchin,
um apreciador do tema. “E podem frequentar qualquer tipo de ambiente, nos trazendo sempre à memória o nosso país.” O arquiteto cita especialmente a produção do
alagoano Fernando da Ilha do Ferro, autor
de móveis feitos de troncos de madeira, que
tocam os sentidos justamente pela pureza do
desenho. “Seu mobiliário ultrapassa o utilitário. São formas concebidas no imaginário, e não nas lições de ergonomia”, conclui.

sil de
capela
A jaqueira
hiperrealista é
uma das peças
mais conhecidas
da alagoana, que
foi discípula de
João das Alagoas.
Na Fuchic, por
1 990 reais.

Neste espaço,
a escultura, rica
em detalhes, do
Mestre Nicola
é ladeada pelo
aparador de
Sergio Rodrigues
(Itálica Casa).

zé do Chalé
O artista, morto em 2008,
trabalhava como mestre
de obras. Isso infuenciou
suas esculturas, com
formas geométricas, que
lembram construções.
Esta é da Galeria
Karandash (a partir
de 15 mil reais).

Junto ao exvoto do Mestre
Expedito
(à esq.), obras
de cerâmica
assinadas por
Rinaldo Silva.
Todas da coleção
pessoal do
arquiteto Carlos
Augusto Lira.

CíCero alves
dos santos
Conhecido como
Véio, o sergipano
se inspira na
fauna sertaneja.
A escultura abaixo
está em cartaz
na Etel, em Milão,
na exposição Entre
a Arte e o Design Um Diálogo entre
as Obras de Véio
e Oscar Niemeyer.

josé alves de olinda
Aprendiz de Nhô Caboclo, o recifense produz
obras com uma forte infuência africana. Abaixo,
cada quadro-escultura de canela ebanizada mede
40 x 36 cm e custa 60 reais, direto com o artista.

fernando
da ilha do ferro
Seu Fernando morreu em
2008, por isso as peças
esculpidas por ele são raras.
Este banco é da Galeria
Estação. Preço: 5 mil reais.
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U PDA T E te nd ê ncia
Obra de Ana Neute para a Itens,
a Sputnik traz hastes de cobre
escovado e globos de vidro leitoso
fosco. Vale 24 mil reais na Illuminato.

Brilho
especial
Luminárias com
estética ousada
subvertem os limites
entre forma e função

A Odile (14 x
27 x 33 cm), do
francês Hubert Le
Gall, leva bronze
polido e patinado.
Por 11,5 mil
dólares na Twenty
First Gallery.

TexTo: Liège CopsTein foTos: niCoLas Camargo, syLvie Chan-LiaT/gaLerie kreo e divuLgação

Aço folheado e
globos de vidro
soprado dão
forma à Wink
(37 cm x 17 cm
x 1,30 m), do
espanhol Jaime
Hayon. Preço
sob consulta na
Galerie Kreo.

A The Rest at Sunset (33 x 40 x 60 cm),
da israelense Ayala Serfaty, é feita a mão
com folhas de vidro soprado italiano.
Por 14 mil euros na Galerie BSL.

Da holandesa Kiki
van Eijk, a escultura
(95 cm x 60 cm x
1,25 m) da linha
Physical Interaction
tem estrutura de
nogueira e aço
folheado a ouro 24
quilates. Preço
sob consulta na
Galeria Nilufar.

A arandela Linha Curva
(50 cm de diâmetro),
do escritório Suíte
Arquitetos, mistura
latão escovado e vidro
artesanal. Na La Lampe,
por 3 960 reais.
A francessa Victoria Wilmotte assina a
Golden Gate (20 x 53 x 73 cm), de pedra
vulcânica, aço e bronze. Na Carpenters
Workshop Gallery, a partir de 12 mil euros.
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Trama
cult
Nestas peças, até os
tecidos têm grife. Eles
foram desenvolvidos por
nomes badalados da
moda e do design

Criação do estúdio italiano Servomuto, o
pendente Giardino (65 x 49 cm) alia o jacquard
da francesa Sonia Rykiel para a Lelièvre com
palhinha e papel de arroz. A partir de 610 euros.

TexTo: TaTiane domiciano foTos: divulgação

A edição especial da
poltrona Bauhaus
(71 x 72 x 71 cm), da
Baxter, traz print de
Draga Obradovic
e Aurel Basedow.
Preço sob consulta.

No painel acústico Beetle (1,42 m x 15 cm x
90 cm), da Sancal, o ateliê Mut Design
assina as padronagens em parceria com a
Kvadrat. Vale 1 853 euros na Mohd.

A luminária Paper (26 x 8 x 57 cm,
a maior), de René Barba para a Ligne
Roset, mistura poliéster e poliamida.
A partir de 2 067 reais na Archi.

O tecido Cupim
(1,40 m de largura),
desenho de Marcio
Kogan, integra a
coleção Manifesto
Mata Atlântica, da
Artefacto. Valor:
376 reais, o metro.

Benjamin Hubert pensou o visual e o tecido
elástico do biombo Craddle. Da Moroso, o
modelo ainda não tem preço defnido.

Russell Pinch e Oona Bannon, do estúdio Pinch
Design, são os autores do banco Contore (2 m x
60 cm x 40 cm), que leva veludo. Por 2 190 libras.
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Como é viver num universo
de criações abstratas e
energéticas, que pulsam?
A abstração desenvolve um mundo que só é encontrado na arte
– esse fato me motiva a ser artista e, especialmente, pintora.
A tela em branco é o lugar em
que posso construir um mundo
particular, que só irá pertencer
ao universo da arte. A geometria
me interessa enquanto parte da
vida, como uma base de raciocínio para criar sistemas, estruturas, imagens, motivos, elementos,
formas, cores. Ela ajuda a concretizar a minha linguagem.

Em abril, Beatriz Milhazes,
uma das artistas brasileiras
mais valorizadas no exterior,
terá dois murais inaugurados
em Nova York e tapeçarias
lançadas em Londres.
Veja o que ela nos contou
texto Denise Gustavsen
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Quais foram suas maiores
influências?
O modernismo, tanto o brasileiro, na
fgura de Tarsila do Amaral, quanto o
europeu, com Matisse e Mondrian.

Você mistura suas raízes e
referências do mundo na sua
produção. Como isso acontece?
Existem dois momentos que caminham juntos, mas nem sempre na
mesma estrada: entender minha história e desenvolver uma linguagem
própria e externar paixões, obsessões,
interesses, sonhos, prazeres, belezas,
crenças, fascínios, pavores, raízes.

Beat
COlOur

Móbile Aquarium, de pedras preciosas, para a Cartier.

A prática do ateliê é um embate
frequente desses dois momentos.

Obra Coqueiral em Marrom e Azul-Celeste.

Fotos: Vicente de Paulo, manuel aguas & PePe schettino e diVulgação

Beatriz em seu
ateliê carioca.

Tapeçarias da série Rio Azul,
para a Maison Pinton, que será
apresentada numa individual
da artista na galeria londrina
White Cube Bermondsey.

O que mais encanta você hoje?
Museus, galerias, instituições de arte,
salas de concerto, de cinema, desfles
das escolas de samba. Eu me sinto
em casa e feliz quando estou nesses
ambientes, que oferecem momentos
de reflexão, poesia, humanidade,
beleza – um convite à imaginação.
Acredito na arte e na sua capacidade de transformar as pessoas.
Você é hoje uma das artistas mais
importantes e valorizadas do
mundo. Ainda tem algum sonho?
Muitos! Recentemente, duas possibilidades na minha evolução
artística têm me motivado: o desenvolvimento de murais para
espaços públicos e o desejo de voltar a trabalhar com crianças. A possibilidade de levar minha arte para
conviver com as pessoas, como nos
murais de pintura e cerâmica de
Nova York, me interessa muito.

Obra Pareô em Laranja e Verde, feita em acrílico sobre tela, mostrada na Galerie Max Hetzler, em Berlim (2016).
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obra da série Naufrágio Calado, de 2016.

olhar único
Os brasileiros Pedro Motta e
Julio Bittencourt estão entre
os artistas mais quentes da
fotografa no momento. Veja a
trajetória dessa dupla estrelada

Julio Bittencourt

texto daniel tavares

Pedro Motta
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Foto da série Sumidouro, de 2013.

Nomes nacionais da fotografa estão ganhando espaço na disputada
cena das artes visuais do planeta.
É o caso do mineiro Pedro Motta
e do paulistano Julio Bittencourt,
cujas obras integram coleções públicas e privadas importantes aqui
e lá fora. Representado pela galeria
Luisa Strina, em São Paulo, Pedro
começou sua trajetória como fotojornalista. Natural de Belo Horizonte, voltou seu olhar para a paisagem
natural, principalmente a que cerca São João del-Rey, cidade mineira na qual vive há seis anos. “Gosto de explorar a relação do homem
com a natureza, que às vezes é pacífca, mas, com frequência, ruidosa
e violenta”, explica o artista, autor
de obras em coleções como a Berardo, de Lisboa, e do Centro de Foto-

grafa de Montevidéu, no Uruguai.
Em maio, numa mostra individual
na galeria parisiense Bendana Pinel, apresentará um desdobramento da sua série Naufrágio Calado,
em que, por meio da manipulação digital (uma de suas marcas),
ancora barcos em lugares áridos.
Julio, hoje parte do time da galeria paulistana Lume, tem um caminho parecido. Ele deu seus primeiros passos na fotografa há cerca
de 15 anos em um jornal, quando
começou a se interessar por retratos. “Registro a relação do homem
com o ambiente que o cerca”, diz
o criador de séries (que viraram livros) como Ramos, sobre os frequentadores do Piscinão de Ramos, no
Rio de Janeiro, e Numa Janela do
Edifício Prestes Maia 911, na qual
clicou os moradores do prédio que
batiza o projeto. Parte desses trabalhos será apresentada em uma exposição coletiva entre abril e maio no
Tokyo Metropolitan Art Museum,
no Japão, e no Museu de Fine Art,
de Taiwan. Antes disso, Julio irá
completar na India a última parte de seu mais recente projeto, Plethora, focado em lugares lotados.

Foto da série Numa Janela do Edifício Prestes Maia 911, realizada entre 2005 e 2008.

Obra da série Ramos, feita entre 2009 e 2012.
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