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COLABORAÇÃO: CARINE HATTGE E INGRID SCHERDIEN

FOTOS MÁGICAS
Ilustração, escultura ou fotografia? Parece mágica, mas a premiada artista australiana Emma
Hack possui uma galeria imensa de fotos de
pintura corporal, que mostram uma ilusão de
ótica fabulosa. Crescendo em popularidade no
mundo inteiro, Emma tem mais de 20 anos de
carreira, tendo recebido o prêmio de 1º lugar
no cobiçado CIDESCO, Campeonato Mundial
Profissional de Pintura Corporal, em Hong
Kong, em 2001. Acesse mais imagens fascinantes em www.emmahackartist.com

fotos: reprodução e divulgação

TENDÊNCIAS EM TECIDOS
O Comitê de Tecidos para Decoração da ABIT, TexBrasil Décor, trabalha há 11
anos com o objetivo de proporcionar maior visibilidade aos tecidos de decoração de empresas brasileiras. Inovando no lançamento das coleções, as empresas
que fazem parte do comitê estão apostando em tendências intimamente ligadas
ao universo da moda. Um exemplo disso são os tecidos metálicos, lançados pela
indústria de moda e rapidamente adaptados aos móveis e design de interiores
por meio de releituras. Além dos tecidos metalizados, as apostas se voltaram
para tecidos naturais (lisos ou estampados), black and white, étnicos, tartans escoceses e xadrezes. Leia mais sobre o comitê no site www.texbrasildecor.com.br

Poltrona do Designer Fernando
Jaeger feita em tecido natural

Metálico

Listrados

Ecolinho

CADEIRA POSITIVA
A Positive Lounge Chair, cadeira desenhada por Jittasak
Narknisorn, foi merecidamente o projeto vencedor do
concurso “One Good Chair” (www.onegoodchair.com).
Criada sob a inspiração de um papel dobrado, o projeto
minimizou resíduos utilizando apenas aço inoxidável e lã
para a almofada. Confortável e elegante, com destaque
para o detalhe vazado. Confira a verdadeira adoração de
Jittasak por cadeiras em www.jittasak.com

EMBALAGENS
COM PERSONALIDADE
Uma embalagem bem projetada pode agregar valor à marca
e aumentar sensivelmente as vendas de um produto. Valendose desse conceito, o estúdio de design Hattomonkey, situado
na Rússia, desenvolveu caixas de leite e de suco com um forte
apelo emocional, bem diferente do que estamos acostumados
a ver por aqui. A embalagem de leite tem uma vaca ilustrada
em ponto cruz e os sucos têm cara de super-heróis. O conceito
é tão forte que até as abas das caixas configuram-se em forma
de orelhas. Quer ver mais imagens? Pratique um pouco de
russo no site www.hattomonkey.ru

BICICLETA ECOLÓGICA
LEVEZA E TECNOLOGIA
Em 2009, a Sony pretende trazer ao Brasil seus principais lançamentos, simultaneamente com outras regiões do mundo. As
novidades já começaram a aparecer: em março, o PocketStyle
PC VAIO VGN-P530 chegou ao país, menos de dois meses
após o lançamento na CES (Consumer Eletronics Show), em Las
Vegas, onde foi premiado como o melhor produto na categoria
Computer & Hardware. O notebook mais leve do mundo pesa o
mesmo que uma garrafa de água. Com apenas 620 gramas, 12
cm de largura e 2 cm de espessura, o VAIO é um produto com
inovação e apelo fashion, podendo ser levado para qualquer
lugar. Visite o hotsite www.sony.com.br/vaio

Projetada por David Gonçalves, a bicicleta elétrica multifuncional Grasshopper foi
destaque na 12ª Competição Internacional
de Design de Bicicletas (IBDC), que ocorreu
na cidade de Taipei, em Taiwan, na China.
Combinando portabilidade com autonomia e conforto, é perfeita para as pessoas
que se preocupam com a preservação do
meio-ambiente e com a prática de esportes.
Quando dobrada, ela pode ser facilmente
transportada, e para recarregar a bateria,
basta pedalar. Conheça o trabalho deste
designer em http://david.orizein.com

