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Após veicular, nos últimos dois anos, os conteúdos das
edições anteriores em suas newsletters mensais, a Häfele
Brasil volta a lançar a versão completa da revista Neue
Form, uma publicação anual elaborada pela unidade do
Grupo no Japão.
Dentre os conteúdos apresentados, estão as últimas
tendências no segmento moveleiro, bem como a cobertura
das mais importantes feiras internacionais do setor de design
de interiores e do mobiliário. Entrevistas com renomados
arquitetos e designers também fazem parte do conteúdo do
anuário.
Abordando de forma consistente os temas propostos,
esperamos que os profissionais da indústria moveleira,
marcenarias e designers de móveis e interiores, encontrem
na Neue Form informações úteis e relevantes para o seu dia
a dia, e que o anuário possa contribuir na inspiração para a
construção peças de vanguarda.

Greg Blain
Presidente da Häfele Brasil

Foto:
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ÍNDICE

INTRODUÇÃO

EXPOSIÇÕES

6

A HISTÓRIA POR DETRÁ DOS MÓVEIS

8

BLACK IS BACK

O PRETO ESTÁ DE VOLTA

12

DETALHES FUNCIONAIS NATURALMENTE INTEGRADOS

16

DORMINDO COM CONFORTO

20

TEMPO PARA EXPERIÊNCIAS / Semana de Design Holandês

24

BARULHOS DA CIDADE GRANDE/ Festival de Design de Londres

28

VERÃO NO HORIZONTE/Maison & Objet

32

TENDÊNCIAS

STORYTELLING MAKES THE DIFFERENCE

NATURALLY-INTEGRATED FUNCTIONAL DETAILS
SLEEP IN COMFORT

TIME FOR EXPERIMENTS

BIG CITY NOISES

SUMMER ON THE HORIZON

O BOOM NA INDÚSTRIA DA CARAVANA / Salão da Caravana de
Düsseldorf 2015
CARAVAN INDUSTRY BOOM

36

RÚSTICO URBANO/ Tendências para Cozinhas

40

ESTILO GLAMOROSO

44

4 MEGATENDÊNCIAS / Tendências

URBAN COUNTRY

GLAMOROUS STYLE

4 MEGATRENDS

IMM

MARCAS

PROJETO

MARCAS

48

BERLIN - O PARAÍSO DO DESIGN / Shopping Conceito

52

TORRES SOBRE AS ÁGUAS DE HAMBURGO/ Torres Residenciais

54

DÊ AO HÓSPEDE MUITO MAIS DO QUE ELE ESPERA/Hotel

60

MARCAS COM DESIGN ALEMÃO/ FREIFRAU

64

MARCAS COM DESIGN ALEMÃO： MÖLLER DESIGN AND KFF
DESIGN

WATER TOWERS IN HAMBURG, HAFENCITY

GIVE THE HOTEL GUEST MUCH MORE THAN EXPECTE

GERMAN DESIGN LABEL: FREIFRAU

GERMAN DESIGN LABEL：MÖLLER DESIGN AND KFF DESIGN

68

70
ENTREVISTA

TRENDY CONCEPT STORES IN BERLIN “BIKINI BERLIN”

76
80

86

MESAS E CADEIRAS NO TEMPO SUÍÇO/ HORGENGLARUS
TABLES AND CHAIRS IN SWISS-TIME: HORGENGLARUS

O PRAZER NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS / Entrevista com
Hadi Teherani
“ENJOY - CRACKING THE PROBLEM” INTERVIEW WITH HADI TEHERANI

THE HAUS PRECISA SER ABERTA!/ Entrevista com Sebastian
Herkner
“THE HAUS MUST BE OPEN!” INTERVIEW WITH SEBASTIAN HERKNER

ARQUITETOS DA IDENTIDADE / Entrevista com o
Grupo Ippolito Fleitz

ARCHITECTS OF IDENTITY - INTERVIEW WITH IPPOLITO FLEITZ GROUP

GRASS: UM IMPORTANTE ESTUDO SOBRE O LIGHTWEIGHT
DESIGN /ESTUDO

GRASS: EXCITING STUDY ON LIGHTWEIGHT DESIGN LIGHTEN THE FUTURE

TÓPICO
88

JOVENS BERLINENSES CRIATIVOS
CREATIVE YOUNG BERLINERS

INTRODUÇÃO

NEUE FORM

STORYTELLING MAKES THE DIFFERENCE

6

A HISTÓRIA

POR DETRÁS DOS MÓVEIS
INTRODUCTION / INTRODUÇÃO

Como um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença entre dois móveis? A resposta é, as
histórias associadas a eles. A história de uma árvore, por exemplo, é contada por meio de
seus inúmeros anéis de crescimento, o que cria um facínio especial pela narrativa que eles
contam, comenta Janua, fabricante alemã de móveis com design autênticos e únicos. Ao criar
o ‘SK01 Monolith’, o designer Stefan knopp literalmente brincou com fogo; para acabamaneto
da superfície desta mesa altamente incomum, o designer utilizou uma combinação única
de carvão e giz. Em contraste, a peça ‘Luxury Pieces’, da Interlübke, destaca os pequenos
luxos presentes em nosso dia a dia: um pequeno mostruário para a exibição de uma coleção
pessoal. Combinado a um banco estofado e um conjuto de gavetas, foi possível criar uma peça
totalmente única, que associa o relaxamento e prazer nos pequenos detalhes da vida.

What makes that all-important little difference between two pieces of furniture? The answer is,
the stories associated with the wardrobe, showcase, table or chairs. Because the history of a
tree is bound up in countless annual growth rings, there is a special fascination in the stories as
told by Janua. With the ‘SK01 Monolith’, designer Stefan Knopp was literally playing with fire;
the surface of this highly unusual table is finished with a unique combination of charcoal and
chalk. By contrast, ‘Luxury Pieces’ from Interlübke puts the spotlight on a little luxury injected
into everyday life: a small showcase for a personal collection. Combined with an upholstered
bench and set of drawers, it forms part of a totally new item of furniture – combining a place of
relaxation with the pleasure of the little things in life.

NEUE FORM

Um pequeno expositor pode ser visto em sua melhor forma na peça ‘Luxury Pieces, da Interlübke. Foto: Interlübke
Small collector-items are seen in their best light with the new ‘Luxury-Pieces’ for ‘cube gap’ and ‘cube change’ from Interlübke. Photo: Interlübke.
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Stefan Knopp projetou a ‘SK01 Monolith’
com um acabamento de superfície
impactante e uma estrutura sequencial.
Foto: Guido Schiefer.
Stefan Knopp designed the ‘SK 01
Monolith’ with a striking surface finish
and chain saw structure. Photo: Guido
Schiefer.

O PRETO ESTÁ
DE VOLTA IMM

THE BLACK IS BACK

NEUE FORM

Três elementos e muito espaço - O 'Trio', da Cor, é tanto simples, quanto funcional. Foto::COR
Three elements and plenty of elbowroom – Cor’s ‘Trio’ is both simple and functional. Photo: Cor.
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O jogo de assentos 'Amber', da Brühl's é formado por módulos que podem ser
dispostos de diferentes formas, a fim de que possa se adequar ao local e situação.
Brühl’s ‘Amber’ lounge seating group consists of modules that can be rearranged in a
variety of ways to suit the location and function. Photo: Brühl.

Durante muito tempo, o branco reinou soberano. Mas agora, percebese uma mudança de direção e o preto está de volta. Os designers
redescobriram a inclinação por tons mais escuros e estão utilizandoos em mobílias, paredes e acessórios - o melhor é que todas as
tendências de acabamento e as escolhas feitas pelo formadores
de opinião são mutáveis, não há nada fixo ou que não possa sofrer
alterações. Este é um pensamento que, em um período de grande
mudanças sociais, continua a ser relevante e atual. Contudo, a
Neue Form é baseada na combinação de forças das cores neutras,
pesadas, poderosas e místicas. A volta do preto foi um tema muito
visto durante a última edição da Imm Cologne, Feira Internacional
de Mobiliário, que aconteceu em Colônia, na Alemanha, em janeiro
deste ano. Não raramente a cor é vista em combinação com toques
de dourado.

NEUE FORM

For a very long time, white was all-conquering. But now, there has
been a change of direction and black is back. Designers have rediscovered the attractions of dark colours and are again selecting them for furniture, walls and accessories – the favourite is that
most fascinating of all trend-finishes and the choice of existentialists, whose core belief is that there is nothing fixed or unchanging.
This is a thought that – in a period of major social change – remains
acutely relevant and up-to-date. However, Neue Form is based on
the combined strengths of non-colour, rock n’ roll, power and mysticism. Black is back – a motto that was seen everywhere at this year’s
imm International Cologne Furniture Fair; not infrequently highlighted
with speckles of shimmering gold.
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A Interlübke aprimorou o conceito do clássico 'Cube Gap' com a utilização
do 'Black Concrete', um material inovador. Photo: Interlübke.
Interlübke has enhanced classics such as ‘Cube Gap’ with the innovative
‘Black Concrete’ material. Photo: Interlübke.

Minimalismo inteligente: O 'Michel', da B&B Italia. Foto: B&B Italia.
Clever minimalism: The ‘Michel’ from B&B Italia. Photo: B&B Italia.

‘

não há nada
fixo ou que não
possa sofrer
alterações.
core belief is
that there is
nothing fixed or
unchanging.

Formato diferenciado: cadeira 'Tube', por Eugeni Quitllet, para Mobles. Foto:
Mobles.
Unusual format: The ‘Tube’ chair by Eugeni Quitllet for Mobles. Photo: Mobles.

5
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Recepção glamurosa: o guarda-roupas ‘Frisbi’, da Schönbuch. Foto:
Schönbuch.
Glamour reception: the ‘Frisbi’ wardrobe from Schönbuch. Photo: Schönbuch.

ENTRETENIMENTO PARA
MÓVEIS E AMBIENTES
TRANSFORMA SEU MÓVEL
NUMA CAIXA DE SOM

http://goo.gl/5j3zcm

http://goo.gl/5j3zcm
Clique
aqui e saiba mais
www.hafele.com.br
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NATURALLY-INTEGRATED FUNCTIONAL DETAILS

DETALHES FUNCIONAIS

NATURALMENTE INTEGRADOS
IMM

NEUE FORM

Sebastian Herkner apresentou sua interpretação para o espaço Das Haus deste ano, durante
a Feira Internacional do Móvel, em Colônia. Seu projeto contou com a utilização de muitas
plantas internas, uma vez que elas contribuem para a criação de um clima agradável. Além
disso, Herkner abusou do uso de materiais naturais, tornando o ambiente mais acolhedor.
Muitas vezes combinado com tons de cinza, o carvalho foi associado à vernizes que iam do
greige (combinação entre cinza e bege) ao verde. Até mesmo a casca de uma árvore real foi
utilizada como decoração de parede. Em combinação com as tendências modernas, os armários
incorporavam outras funções como, por exemplo, uma lareira. A madeira e o veludo foram
aplicados em sofás e poltronas, em uma organização aberta e casual. Os sofas, para assistir
televisão também estiveram em evidência.
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Durante a Das Haus, na Imm Cologne deste ano, o designer Sebastian Herkener escolheu um layout aberto, acolhedor e transparente. Foto:
Guido Schiefer.
At the Das Haus show in Cologne, designer Sebastian Herkner chose a layout that was open, hospitable and transparent. Photo: Guido Schiefer.

2

O estande da Hülsta com seu cenário de cordas móveis chamou tanta atenção quanto a linha 'Now! Easy'. Foto: Guido Schiefer.
The Hülsta stand with its movable cord screens was just as much an attention-getter as the Now! 'Easy' range. Photo: Guido Schiefer

NEUE FORM

Sebastian Herkner designed this year’s Das Haus at the Cologne Furniture Fair
with plenty of indoor plants, since these contribute greatly to a pleasant indoor
microclimate. In addition, he made widespread use of natural materials exuding
a cosy ambience. For the moment, oak remains the most popular wood of choice
– often finished in grey – combined with lacquers ranging from greige to green.
Even real tree bark was used as a wall decoration. In addition to modern media, cabinets now often incorporate other functions or features, e.g. a fireplace.
Wood and velvet were used for upholstered sofas and armchairs in a casual
open-plan arrangement. Television couches were much in evidence.

Inpirados pelas formas da natureza, o grupo de estofados
'Teno', de Rolf Benz, em sua forma remanescente. As
peças apresentaram uma inovadora forma de costura.
Os assentos mais baixos eram suportados por pés de
apoio elegantes, combinando as tendências atuais com
o moderno, criando uma sensação de um lounge frugal.
Foto: Guido Schiefer
Inspired by the folds of nature, Rolf Benz's 'Teno'
upholstered group in its ultimate form. The sofa group has
an innovative sewn seam line. Low seating is supported
by elegant braced feet, matching the current vogue for a
modern, light lounge feeling. Photo: Guido Schiefer.
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Para a Conde House, o designer alemão Michael
Schneider produziu a cadeira 'Ten', na qual utilizou
diferentes tipos de materiais. Foto: möbel kultur.
For Conde House, German designer Michael
Schneider produced the 'Ten' armchair, which uses
different types of material. Photo: möbel kultur.

Inédito, o armário 'Ameno', da Spectral, incorporou
uma lareira elétrica, uma nova função. Ela vem em
duas versões: a 'Smart Fire' e a 'Smart Flame'. Foto:
Guido Schiefer.
Previously unseen, Spectral's 'Ameno' cabinet
incorporated an electric fire, a new function. It comes
in two technology variants: the 'Smart Fire' and 'Smart
Flame'. Photo: Guido Schiefer.

Design frontal distintivo com detalhes inteligentes: o
'V-Organo', da Voglauer, foi inspirado na natureza.
Foto: Voglauer.
Distinctive front design with clever detail: the
Voglauer's 'V-Organo' was inspired by nature. Photo:
Voglauer.

4

NEUE FORM

IMM

14

5

SOLUÇÕES PERFEITAS
PARA AMBIENTES RELAXANTES
A QUARTA DIMENSÃO DO MÓVEL
LOOX. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED
INÚMERAS SOLUÇÕES DE ÚLTIMA GERAÇÃO EM LEDS
VOCÊ ENCONTRA NA NOVA BROCHURA LOOX
http://goo.gl/XWvmMx
CLIQUE
AQUI E SAIBA MAIS

www.hafele.com.br
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Materiais e acessórios exclusivos: a coleção com design da Hülsta, integrada com
tecidos para estofados da Alcantara e cristais Swarovski. foto: Hülsta.
Exclusive material and equipment: the design collection from Hülsta completed with
Alcantara upholstery fabric and with Swarovski crystals. Photo: Hülsta.

IMM

SLEEP IN COMFORT

DORMINDO COM
CONFORTO
A utilização de camas-box é bem comum atualmente; assim, os fabricantes foram em busca
de novas ideias para diferenciar um projeto do outro - especialmente no que diz respeito às
cabeceiras. A escolha dos tecidos e acessórios é uma boa maneira para criar novas opções
de design. Um projeto que se destacou dentre tantos foi a nova coleção DC, da Hülsta, a qual
conta com uma versão Alcantara de alta qualidade e cristais Swarovski. Aqueles que procuram
por uma linha alternativa de dormir com conforto, sem dúvidas, encontrarão sua resposta em
um colchão de gel. Para obter ainda mais conforto é possível realizar um ajuste de altura ou
eletrificar o sistema de dormir. O colchão e o sistema integram-se perfeitamente. Criadosmudos que combinam um design super-elegante e sistema de fechamento suave afastam o
barulho. Com um interior luxuoso, o móvel conta com dobradiças e ferragens inteligentes.

NEUE FORM

The use of box-springs in beds is now very general; and bed manufacturers have been looking
around for new ideas to differentiate design from another – especially at the head of the bed.
The choice of fabric and accessories is a good way to ring the design changes. One that stands
out from the crowd is the new DC Collection from Hülsta, whose high-end Alcantara version
has Swarovski crystals. Those on the lookout for an alternative line in sleeping comfort will no
doubt find the answer with a gel mattress. More comfort options can be had with height adjustment or the electrification of bed systems. Mattresses and systems blend together in sweet
union. Matching cupboards with their super-elegant soft-closing design keep the noise away,
with luxurious interior details, intelligent hinges and hardware.
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A cama 'Desdemone', da Ligne Roset, pode ser entregue com a
cabeceira alta ou baixa. Foto: Guido Schiefer.
The ‘Desdemone’ bed from Ligne Roset can be supplied with the
headboard set high or low Photo: Guido Schiefer.

O 'Setup', da Müller furniture, é um sistema modular inovador que pode ser
instalado contra a parede ou utilizado como uma divisória. Ele é uma opção de
escritório ideal para o quarto. Foto: Müller Möbelwerkstätten.
The ‘Setup’ from Müller furniture has an innovative modular system that can be
set up against the wall or used as a partition. It makes an ideal bureau in the
bedroom. Photo: Müller Möbelwerkstätten.

NEUE FORM

O 'Undercover bed System', da Froli, possui um sistema dobrável dentro
da estrutura da cama. O sistema de suporte por mola fica escondido por
debaixo de uma tampa de respiro com fechamento zip. Foto: Froli.
The ‘Undercover bed System’ from Froli has the entire folding system
concealed within the bed frame. The supporting spring system is also
concealed under a respiring cover with a zip. Photo: Froli.
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‘

A escolha dos tecidos e
acessórios é uma boa maneira
para criar novas opções de
design. The choice of fabric and
accessories is a good way to
ring the design changes.

'

IMM
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O sistema de armário da Kettnaker tem de tudo:
acabamento na superfície, acessórios interiores e
iluminação.
The Kettnaker cupboard system has it all: surface finish,
interior fittings and lighting. Photo: Guido Schiefer.

Para a Schramm, o designer Sebastian
Herkner criou uma cama com cabeceira
estilo nicho, formando um espaço no qual
até mesmo os mais estressados podem
relaxar. A cabeceira "Calm' tem laterais
levemente curvadas, criando um casulo para
o sono ideal. Foto: Schramm.
For Schramm, designer Sebastian Herkner
created a bed with a niche-like headboard,
forming a corner where even the most
highly-stressed can find relaxation. The
‘Calm’ headboard has gently curved sidescreens – an ideal sleeping cocoon. Photo:
Schramm.
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TEMPO PARA

EXPERIÊNCIAS

NEUE FORM

TIME FOR EXPERIMENTS
SEMANA DE DESIGN HOLANDÊS

Ricky Kloosterman (NL) dedicou sua tese de diploma na Design Academy Eindhoven
aos bebês prematuros: seu projeto ‘Embrace sofa’ atua como um espaço privado para
um contato mais íntimo entre mãe e bebê. Foto: Femke Rijerman.
Ricky Kloosterman (NL) dedicated her Design Academy Eindhoven diploma thesis to
premature babies: her ‘Embrace Sofa’ acts as a private nest for intimate skin-on-skin
20 contact. Photo: Femke Rijerman.

Semana de Design
Holandês

Este inteligente cabideiro do Studio René Siebum irá segurar casacos, jaquetas e outras
peças de vestuário conforme necessário. Foto: Studio René Siebum.
This clever coat rack from Studio René Siebum will take jackets, coats and other
garments as required. Photo: Studio René Siebum.

Dada a habilidade vista na última Semana

Given the tour de force seen at the latest Dutch

de Holandês Design, experimentando novos

Design Week, experimenting with new materials,

materiais, processos e estrutura, a cidade de

processes and structures, Eindhoven is now firmly

Eindhove firmou-se firma-se como a capital do

established as Design Capital of the Netherlands.

Design na Holanda. De particular interesse eram os

Of particular interest was that designs went well

projetos, que foram muito mais além do que móveis

beyond innovative furniture to embrace such

inovadores, abraçando áreas como arquitetura,

areas as architecture, automotive products and

produtos automotivos e produtos relacionados à

food-related products. Exhibitors also showed

alimentos. Os expositores também apresentaram

their skills in the use of new materials and

suas habilidades no uso de novos materiais e

exciting technologies such as 3D-printing. Visitors

tecnologias impressionantes, como a impressão

to Eindhoven were treated to the full range of

em 3D. Os visitantes de Eindhoven foram

versatility and complexity of commercial design

expostos a uma completa gama de versatilidade e

processes. The creative brains behind the new

complexidade dos processos de design comercial.

designs repeatedly picked up current social

Os cérebros criativos por detrás dos novos designs

changes, for example by importing more nature

repetidamente

and natural products into the home.

tiveram

as

mudanças

sociais

como base para seus projetos. Um exemplo foi a
preocupação em ser mais natural, trazendo mais a
natureza para dentro de casa.

NEUE FORM

Sander Lorier projetou o 'Branch Out' seguindo
o conceito de expressar o seu desejo por
individualidade, criatividade e variedade. Este
item multifuncional é uma reminiscência de uma
árvore com ramos que podem ser adaptados ou
reconfigurados para suportar acessórios como
bandejas, luminárias ou vasos de plantas. Foto:
Studio Lorier.
Sander Lorier (NL) designed his 'Branch Out'
concept as an expression of his desire for
individuality, creativity and variety. This multifunctional item is reminiscent of a tree with
branches that can be adapted and reconfigured
to bear accessories such as trays, lamps or
flowerpots. Photo: Studio Lorier.

21

‘

Preocupação em ser
mais natural, trazendo
mais a natureza
para dentro de casa.
importing more nature
and natural products
into the home.

'

Este papel de parede com aparência
extremamente realista de mármore foi
projetado por Piet Hein Eek para a coleção
‘Materials’, da NLXL. Foto: NLXL
This highly realistic marble-look wallpaper
was designed by Piet Hein Eek for the
'Materials' collection from NLXL. Photo:
NLXL.

NEUE FORM

A designer alemã Silvia Knüppel percebeu que precisava de algo
para acomodar o gato da família. Como resultado, ela desenvolver o
‘Catlight’, uma pequena luminária que funciona como um arranhador
para gatos. Foto: Silvia Knüppel
German designer Silvia Knüppel decided something was needed
to accommodate the family cat. One result was the 'Catlight' – a
small upright lamp that doubles as a cat scratch-post. Photo: Silvia
Knüppel.

22

Semana de Design
Holandês

Os processadores de peixe geralmente descartam a pele,
mas Nienke Hoogvliet tranformou-a em couro, utilizando suas
habilidade artesanais e sem o uso de produtos químicos. Foto:
Femk Poort.
Fish processors generally discard skin as waste, but Nienke
Hoogvliet converts it to leather – using craft skills and without
chemicals. Photo: Femke Poort.

http://goo.gl/N6B5E6

http://goo.gl/pD8mqM

BIG CITY NOISES

BARULHOS DA CIDADE
GRANDE
FESTIVAL DE DESIGN DE LONDRES

Seja a 100% Design, Decorex, Tent, Designjunction ou

Whether 100% Design, Decorex, Tent, Designjunction or

Superbrands, os visitantes das feiras que compõem o recente

Superbrands – visitors to trade fairs making up the recent

Festival de Design de Londres, tiveram uma infinidade de

London Design Festival had a plethora of choice. In addi-

opções. Em 2016, o evento ainda contou com inúmeras

tion, this year there were countless shops, pop-up-stores,

lojas, quiosques, galerias e museus que desenharam a

galleries and museums drawing the international creative

cena criativa internacional em seu caminho. Este ano, a

scene in their wake. This year 100% Design – the 21st in

100% Design, 21ª maior feira de interiores da Grã-Bretanha,

this series of Britain’s biggest interior trade fair – found a

encontrou um novo lar, o Centro de Exposições Olympia,

new home in the floodlit Olympia exhibition centre, with

contando com mais de 610 expositores e 27.000 visitantes.

610 exhibitors and more than 27,000 visitors. These in-

Entre o público participante estavam diversos arquitetos

cluded many architects with a wide range of interest in

com um amplo interesse em design, que variavam entre

design, ranging from kitchens and bathrooms to office and

cozinhas e banheiros a escritórios e áreas de trabalho. A

contract work. The Decorex exhibition held in the historic

exposição Decorex, realizada no histórico Syon Park foi

Syon Park was smaller but nevertheless hosted some 400

menor, mas recebeu 400 expositores com muitos produtos

exhibitors, with many premium and luxury products. In ad-

premium e de luxo. Além dos tecidos e papéis de parede,

dition to textiles and wallpaper there were many compact

havia muitos outros estandes menores, a grande maioria

stands, mostly showing furniture, lamps and accessories.

apresentando móveis, luminárias e acessórios. As Galerias

The West Wing Galleries in the Thames-side Somerset

West Wing, dentro do Thameside Somerset House foi uma

House were a real discovery, showcasing unusual proj-

verdadeira descoberta, apresentando projetos diferenciados

ects and installations from ten renowned designers.

NEUE FORM

e instalações de dez renomados designers.
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Mesas feitas à mão, da coleção 'Brogue', para a
Bethan Gray. Foto: Bethan Gray.
Hand-made incidental tables from Bethan Gray's
'Brogue Collection'. Photo: Bethan Gray.

1

O aparador 'Monocle', da Delightfull remete a década de 1950.
Foto: Delitghfull.
The 'Monocles' sideboard from Delightfull harks back to the 1950s.
Photo: Delitghtfull.

2

A unidade modular de armazenamento 'Stool n´Boxes', para o
Studio Geci. Foto: Studio Geci.
The modular 'Stool n’ Boxes' storage unit by Studio Geci. Photo:
Studio Geci.

3

Linha decorativa: as cadeiras da coleção ‘III’, por Nika Zupac, para
a Sé, em veludo moderno e tons suaves. Foto: Sé.
Decorative line: chairs from the ‘Collection III’ by Nika Zupanc for
Sé in trendy velvet and soft shades. Photo: Sé.

1

‘

Os visitantes tiveram
uma infinidade de
opções. Visitors had
a plethora of choice.

2

Festival de Design
de Londres
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BIG CITY NOISES

BARULHO
DA CIDADE
GRANDE

Inesquecível - e não apenas por causa da sua
base diferenciada: ‘May Coffee Table’, da Tom
Raffield. Foto: Tom Raffield.
Unforgettable – and not just because of the
knotted base: the 'May Coffee Table' by Tom
Raffield. Photo: Tom Raffield.
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A série de luminárias ‘Lily’, por Martin Huxfor, utilizou uma
combinação incomum de formas e cores. Foto: Martin Huxford.
The ‘Lily’ series of lamps by Martin Huxford uses unusual
combinations of shapes and colour. Photo: Martin Huxford.

NOVA FAMÍLIA FREE:
ELEGÂNCIA AO ABRIR
ARTICULADORES PARA A MÁXIMA LIBERDADE
DE MOVIMENTO DESENVOLVIDOS PELA HÄFELE
A nova família de articuladores Free proporciona mais liberdade durante o movimento das portas dos armários
Por possuir diversos benefícios quando comparados às tradicionais dobradiças, a nova família de articuladores
Free oferece, acima de tudo, leveza e elegância ao ambiente. Não importa se a porta será aberta de forma
inclinada, paralela, rotacionada ou dobrada, a nova família Free garantirá um movimento suave,

http://goo.gl/A4EpuE

Clique aqui e conheça mais sobre a nova família Free de articuladores.
www.hafele.com.br
41 3034-8150

‘

O CLIMA ERA
OTIMISTA E PREVIA
UM BOM VERÃO.
THE MOOD WAS
OPTIMISTIC AND BODE
WELL FOR SUMMER.

NEUE FORM

'
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Acessórios de voo espacial em latão, porcelana e vidro meteorito, da
série 'cosmic Dinner', por Seletti, para a Diesel. Foto: Diesel.
Spaceflight accessories in trendy brass, porcelain and meteorite glass
from the 'cosmic Dinner' series for Diesel by Seletti. Photo: Diesel.

MAISON &
OBJET

Pontos de cor: o novo aparador 'Bahut', da Sentou, está disponível em duas
versões. A 'Bronti' tem pontos de cores que chamam a atenção, enquanto a
'Bergerac' é pintada de lado a lado. Foto: Sentou.
Spot colour: Sentou's new 'Bahut' sideboard is available in two versions. The
'Bronti' has attention-getting splodges of colour, while the 'Bergerac' face is
painted side-to-side. Photo: Sentou.

Sete coisas que você vai
amar! O conjunto ‘Set’ da
Sieger, por Fürstenberg
consiste em apenas sete
peças, cuja as puras formas
transmitem leveza. Foto:
Siefer Design.
Seven things – you will
truly love! The 'Seven' set
for Sieger by Fürstenberg
consists of only seven
different pieces, whose pure
forms convey lightness.
Photo: Sieger Design.

SUMMER ON THE HORIZON

VERÃO

MAISON & OBJET

Talvez o terrível ataque terrorista, em novembro de

Maybe the horrific terrorist November attacks in Paris

2015 em Paris, possa ter causado uma pequena

may have caused a slight reduction in the number of

redução no número de visitantes, mas a difícil situação

visitors, but this may have also been due to the con-

econômia da França e outros países europeus

tinued difficult economic situation in France and some

podem ter contribuído também. Mesmo assim, os

other countries. Even so, the exhibitors at January’s

expositores da Maison & Objet, realizada em janeiro,

Maison & Objet were in attendance with a host of fresh

estiveram presentes com uma série de novas ideias,

ideas, ensuring good numbers of visitors in the exhibi-

o que garantiu um bom número de visitantes pelos

tion halls; the mood was optimistic and bode well for

corredores. Este ano, a exposição contou com quase

summer. This year saw nearly 3,000 exhibitors – of

3 mil expositores de 59 países, sendo que 700

which some 700 were there for the first-time – from 59

estavam lá pela primeira vez. Eles enfrentaram vários

countries; they went to a lot of trouble and expense to

desafios e tiveram que investir seus recursos a fim de

present products in their best light. These ranged from

apresentar seus produtos da melhor forma possível.

tableware to accessories, lamps and furniture, attract-

Os itens expostos iam de talheres a acessórios, de

ing buyers to Paris with their many charming, surpris-

luminárias a mobílias, atraindo compradores para

ing, poetic designs and presentation. This year saw

uma Paris encantadora, charmosa e de um design

the widespread use of oak, sometimes with fresh spot

poético único. Este ano foi visto um vasto uso do

colours, upholstery with cute rounded features and fine

carvalho, as vezes com pontos de cor, estofados com

details, plus the continued and expanding trend to-

belas formas arredondadas e detalhes finos, além da

wards marble, gold and brass.

continuação e expansão da tendência em direção ao
uso do mármore, bronze e ouro.
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Estrutura de carvalho natural com um toque de cor na
frente: o 'Marius', da Hartô, utiliza materiais de poder
inato. Foto: Hartô.
Natural oak carcase, and colour on the front: the
'Marius' from Hartô uses the material's innate power.
Photo: Hartô.

MAISON &
OBJET

Carma inteligente: o processo da BenuRemix recicla
as fibras das sobras de tecidos utilizados pela
indústria da moda. Depois de recuperados, elas são
classificadas em lotes de acordo com a cor, para
posteriormente serem trituradas e passarem pelo
processo de cardação, a fim de originar um novo fio.
Isto elimina o estágio de intensa utilização de energia
pré-fiação. Com isso, somente as melhores fibras são
aproveitadas, criando um novo fio de alta qualidade.
Foto: Christian Fischbacher.
Clever Karma: the BenuRemix process recycles fibres
from cast-off clothes and fashion industry wastes.
After recovery, the residues are sorted by colour into
batches for shredding, carding and spinning into
new yarn. This eliminates the usual energy-intensive
dying stage prior to spinning. Only the very best fibres
are spun to new, high-value yarn. Photo: Christian
Fischbacher.

Do ode à alegria: a designer espanhola Agatha Ruiz
de la Prada desenvolveu a sua primeira coleção de
mobiliário para ambientes externos para a Sifas. O
resultado foi um olhar divertido, com destaque para
o fúscia, laranja e azul. Foto: Sifas.
Ode to Joy: Spanish designer Agatha Ruiz de la
Prada designed her first outdoor furniture collection
for Sifas. The result is an amusing belt-look in bold
Fuchsia, orange and blue. Photo: Sifas.

A HÄFELE PROPOEM A OPÇÃO DE VIVER
BEM, TENDO COMO BASE O CONFORTO,
A COMODIDADE E A FUNCIONALIDADE
Acesse o nosso site e saiba mais
www.hafele.com.br

SALÃO DA
CARAVANA

O BOOM NA

CARAVAN INDUSTRY
BOOM

INDÚSTRIA DA CARAVANA

SALÃO DA CARAVANA DE DÜSSELDORF 2015

A edição de 2015 do Salão da

The 2015 Caravan Salon Düsseldorf

Caravana de Düsseldorf excedeu

exceeded

todas as expectativas e apresentou

considerably

resultados

previous year's record results. The

melhores

consideralmente
do
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o

evento

expectations
improved

on

and
the

do

event – the 54th of its kind – is

A feira, em sua 54ª

the world's largest trade fair for

edição, é a maior do mundo em sua

caravans, campervans and mobile

categoria,

soluções

homes and drew more visitors than

para motorhomes. Para Joachim

ever before. Joachim Schäfer is

Schäfer, diretor-executivo da Messe

chief executive of Messe Düsseldorf

Düsseldorf GmbH, "Estamos muito

GmbH. He said: "We are naturally

safisfeitos com o resultado do evento

delighted that we attracted 202,000

deste ano, que atraiu cerca da 202

visitors, more than ever before. They

mil visitantes, número recorde. Os

are well aware of the fact that this

participantes estão conscientes do

event is a shop window for all the

fato de que o evento é uma vitrine para

very latest innovations for caravans

as recentes inovações no segmento

and campervans, and provides a

de motorhomes, apresentando uma

total overview of the market."

ano anterior.

que

all

apresentando

Com 590 expositores - todos líderes de mercado, de 29 países diferentes, a Caravam
Salon Düsseldorf é indiscutivelmente a feira líder neste segmento. Pela primeira vez,
o número de visitantes ultrapassou a marca de 200 mil participantes, um record para
o evento.
There were no fewer than 590 exhibitors – with all the market leaders – from 29
countries at the 2015 Caravan Salon Düsseldorf, which is now the undisputed to trade
fair in this sector. For the first time, the number of visitors surpassed 200,000 – a record
in the history of the Düsseldorf Fair.

A feira anual de motorhomes acontece na
Alemanha, sempre no mês de agosto. Ela não

Igualmente a indústria moveleira, há tendências para a decoração de interiores
de motorhomes. Contudo, dado o limitado espaço disponível, existem diferentes
requisitos de decoração. Para criar a impressão de um ambiente mais
espaçoso, evita-se a utilização de grandes contrastes ou a combinação de
superfícies diferentes.
Just like the furniture industry, there are trends in caravan and campervan
interior decor. However, given the very limited space available, there are
different Interior design requirements. The impression of space is maximised by
avoiding strong contrasts or mixed surface structures.

somente é destaque neste mercado, como
também líder mundial no segmento. Por isso,
apresenta sempre um olhar diferenciado sob as
novas tendências e lançamentos para o setor
de motorhomes.
Germany's annual 'Caravan Salon Düsseldorf'
is held in August and is not only an industry
highlight – it is the leading trade fair of its kind
in the world. It also gives a perfect state-of-theart snapshot of the latest furnishings and fittings

visão geral do mercado."

Once again, there was a very high proportion of international

Novamente a feira contou com uma grande proporção de visitantes

visitors, and the exhibitors were naturally pleased that

internacionais, e os expositores mostraram-se satisfeitos com

sales were up. This year, 55 percent of visitors came with

as vendas acima da meta. Nesta edição, mais de 55% dos

the clear intention of placing an order. That is particularly

participantes foram à feira com o objetivo de fechar negócio,

satisfying, since the fair is a trend barometer for next season.

dado de extrema importância para o segmento, uma vez que o

The popularity of the Caravan Salon demonstrates that

evento é um termômetro para a próxima temporada. O aumento

caravanning is of huge importance for the leisure and holiday

na popularidade do evento demonstra que o caravanismo é de

industries." Herr Schäfer added that the revised exhibition

grande importância para as indústrias do lazer e de férias. "A

hall space allocation had been an improvement, and the

revisão do espaço de exposição, assim como a seção especial

special 'Starterwelt' section had also been a success.

'Starterwelt' foram um sucesso", comenta Herr Schäfer.

Hermann Pfaff, president of the Caravan Industry Trade

Hermann Pfaff, presidente da Associação do Comércio e

Association

Indústria de Caravanas da Alemanha, apresentou-se igualmente

caravanning remains very high and has even increased with

entusiasmado: "O interesse no caravanismo continua alto e até

respect to last year, as shown by the increase in visitors.

aumentou em relação ao ano passado, como aponta o número

Likewise, caravan registrations for this year demonstrate that

recorde de visitantes. Da mesma forma, os registros demonstram

we are still at a high level."

que estamos ainda em mercado de alto nível."

Visitors to Düsseldorf showed most interest in the numerous

Os visitantes da feira deste ano apresentaram mais interesse no

new caravan designs on show, but also attended the many

was

likewise

enthusiastic:

"Interest
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design dos novos motorhomes, mas também participaram das

special presentations on stands. Said Pfaff: "The new hall

apresentações especiais realizadas nos estandes. Segundo

layout is a big improvement for both exhibitors and customers

Pfaff, "A nova forma de exposição foi uma grande melhoria,

because it groups campervans such that customers can walk

tanto para o expositores quanto para os visitantes, uma vez que

around and inspect them in systematic progression.

agrupou os motorhomes de uma forma na qual fosse possível

The excellent mood amongst the manufacturers, retailers and

caminhar entre eles e analisá-los com cuidado".

customers was seen as indication that over the coming months

O excelente clima entre os fabricantes, revendedores e

the market will continue to benefit from the current caravanning

consumidores foi visto como uma indicação de que ao longo

boom.

dos próximos meses o mercado do caravanismo manterá seu

The German caravan industry continued to enjoy growth

desenvolvimento. A indústria alemã de motorhomes continuou a

over the first seven months of 2015. Sales of caravans and

desfrutar do crescimento apresentado nos primeiros sete meses

campervans were up 10.4 percent on the previous year to

de 2015. As vendas de casas móveis foram 10,4% maior do que

36,646 units. This increase in sales naturally has a beneficial

no ano anterior, totalizando 36.646 unidades comercializadas.

effect for their suppliers of hardware fittings, functional

Este aumento nas vendas naturalmente teve um efeito benéfico

systems, decors and wood-based materials; products which

para os fornecedores de ferragens, sistemas funcionais,

greatly enhance caravanning comfort, which is the bottom line

materiais de decoração e fornecedores de madeira: produtos

for the Caravan Salon Düsseldorf. Customers were faced with

que aumentam consideralmente o conforto neste tipo de veículo.

an amazing range of choice, with no less than 590 exhibitors

Os consumidores que visitaram o evento puderam ver de perto

from 29 countries, with caravans, accessories, campervans

a grande variedade de trailers e motorhomes apresentadas

and destinations. Further, exhibitors also offered popular

por 590 expositores de 29 países, sendo que alguns ainda

entertainment associated with mobile leisure, which was well

ofereceram serviços de entretenimento associados aos seus

received by customers.

produtos, o que foi bem aceito pelos visitantes.

Exhibitors voiced great satisfaction, their reports ranging from

Os expositores manifestaram sua grande satisfação por meio

'high interest' to 'increased sales'.

de seus relatórios, que foram alterados de "alto interesse" para

Gerd Adamietzki is chief executive of Knaus Tabbert GmbH. He

"aumento nas vendas". Gerd Adamietzki, presidente-executivo

said: "We are more than satisfied and will be 20 percent up on

da Knaus Tabbert GmbH, disse: "Estamos mais do que

last year's record sales. We see the success of this fair as clear

satisfeitos, tivemos um crescimento 20% acima do nosso último

proof of the unbroken major interest in holiday caravanning."

recorde anual de vendas. Vemos o sucesso desta feira como

Happily, there is increased demand in the caravan sector, with

prova clara do aumento contínuo no interesse pela utilização de

customer interest in panel vans extremely high with sales up

casas móveis durante as férias."

nearly 100 percent."

"Felizmente, o segmento de motorhomes vem se expandindo, o

Holger Schulz is chief executive of Hobby-Wohnwagenwerk

que faz com que o interesse de compra atinja um nível próximo

Ing.

a 100%", é o que afirma Holger Schulz, presidente-executivo

Harald Striewski GmbH and was delighted at what he described

da Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH ficou

as the best Caravan Salon for a very long time. He said: "We

encantado com o evento, descrevendo-o como a melhor edição

found a positive mood both before and during the fair and this

dentre todas realizadas. "Nós encontramos um clima agradável

had a pleasing result on our bottom line. We were extremely

O máximo aproveitamento de cada centímetro quadrado é uma constante nas casas
móveis, o que justifica os projetos internos similares. Contudo, pode haver uma
grande diferença entre a qualidade dos materiais e ferragens utilizadas.
Maximum use is made of every square inch in a caravan or campervan – which is
why the internal layouts often strongly resemble each other. However, there can be
considerable differences in quality and internal fittings.

tanto antes como durante a feira, o que garantiu um resultado

pleased to come away with many new orders and, together

satisfatório. Ficamos extremamente felizes por terminar o evento

with our dealers, enjoyed very good business." In particular,

com diversos novos pedidos e, em conjunto com os nossos

there had been increased interest in caravans.

revendedores, conseguimos fechar bons negócios. Em particular,

Bernhard Kibler is chief executive of the Hymer brand and said

não tinha havido um interesse crescente em caravanas."

that the strong demand seen at the Caravan Salon would give

Bernhard Kibler, executivo-chefe da marca Hymer disse que a

manufacturers a following wind in the autumn and next season:

alta procura vista durante a Caravan Salon deu aos fabricante um

"Our sales are up again on those of the previous very good

norte para os próximos meses. "Nossas vendas foram novamente

year. The trend is now towards premium products. In general,

maiores do que as registradas no último ano. A tendência agora

customers now place greater emphasis on top quality; also on

é investir no segmento premium. Os clientes, em geral, tendem a

comprehensive and competent purchase advice."

dar maior ênfase em produtos com qualidade superior. "

Quais foram as principais tendências de
decoração apresentadas durante a Caravan
Salon?
What were the main new decor trends seen
at the Caravan Salon?
Houve definitivamente um vento de
mudança no segmento, que apresentou um
maior aumento nas vendas de motohomes
de grande capacidade, enquanto os
modelos menores não obtiveram um
resultado tão positivo.
Já na questão de decoração, o carvalho
e a nogueira foram muito utilizados,
embora poucos dos padrões de carvalho
mantiveram as suas cores naturais; na sua
maioria, eles eram muito diferentes e em
tons de cinza claro.
There was definitely a wind of change in
caravans as shown by the fact that sales
are rising faster than those for campervans.
Exhibitors made greater use of oak and
walnut, though few of the oak patterns had
natural colours; mostly, they were quite
different and were in light grey tones.

Houve alguma coisa especial em termos de
decoração?
Was there anything special in terms of the
decors?
Módulos touch são quase mandatórios nas
superfícies, podendo ser aplicados em quase
todas as variedades de madeira.
Tactile structures, that is structures within the
surface are now almost de rigeur and are now
found in virtually all types of wood varieties.

seen in furniture retail stores will be in caravans
within two years. The wood grain patterns used
are carefully selected to chime with their use
in caravans or campervans. You won't find
expansive whorl patterns because their visual
effect is to give an impression of reducing the
available space. A number of manufacturers have
recently become more adventurous, and there is
a clear image shift in the business. A few years
ago, products were pitched mainly at those of
pensionable age but at this year's fair visitors and
buyers were mainly families and young couples.

A indústria de casas móveis seguem as
tendências da indústria moveleira ou ela tem
diferentes ideias?
Does the caravan industry follow the furniture
industry – or do they have different ideas?
Percebe-se claramente uma sinergia entre
ambas, mas no caso da indústria de casas
móveis, as tendências chegam um pouco
mais tarde. O que é visto hoje nas lojas de
decoração chegará aos motorhomes dentro
de dois anos, em média. Os padrões de grãos
de madeira usados são cuidadosamente
selecionados para dialogar com a sua
utilização nas casas móveis. Dificilmente você
irá encontrar uma madeira com um padrão
expiralado, porque o seu efeito visual cria uma
impressão de reduzir o espaço disponível.
Alguns fabricantes tem se arriscado mais e
há uma representação clara desta mudança.
Há alguns anos, os produtos eram focados
principalmente em casais mais velhos,
aposentados. Porém neste ano, os visitantes
da feira e compradores eram principalmente
famílias e jovens casais.
There is clearly a fair amount of synergy but
the changes follow later on. Patterns now

Quão importante é o revestimento para a
indústria de motorhomes?
How important is finish foil to the caravan
industry?
Cerca de 90% dos motorhomes europeus
utilizam Finish Foil em seus móveis, tetos e
divisórias. Madeira maciça somente é utilizada
em projetos de alto padrão. Contudo, até mesmo
o segmento de luxo está começando a utilizar
o Finish Foil, uma vez que há uma redução
considerável no peso e sua substitução pode ser
feita sem afetar questões estéticas, uma vez que
são idênticas às madeiras naturais. A tendência
é que em breve 100% dos novos motohomes
contem com este tipo de acabamento.
About 90 percent of European caravans and
campervans use finish foil on furniture, ceilings
and sidewalls.Real wood veneer and solid wood
are only used at the very exclusive high end of
the market. However, we know that high-end
manufacturers are also starting to use finish foil. It
gives a considerable weight saving; replacement
or repair material is identical in colour, and it has
better surface properties. The trend is definitely
towards the use of 100 percent finish foil.
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Dietmar Höglmeier é gerente de contas chaves na Schattdecor. Com profundo conhecimento na indústria de motorhomes ele foi entrevistado pela
revista möbelfertigung em Düsseldorf.
Dietmar Höglmeier is key-account-manager caravans with Schattdecor. He knows the caravan industry well and was interviewed by möbelfertigung
in Düsseldorf.
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A Aldo realçou o estilo rústico ao utilizar painéis e paredes azulejadas. O padrão foi utilizado nos vidro
e melanina, dando um charmoso toque de casa de campo ao projeto. As linhas retas combinaram
perfeitamente na linha ‘Alnostar Sign’, a qual transmite uma sensação de aconchego com o conforto
da modernidade.
Alno gives 'urban country' style a highlight with tiled niche wall panels and recesses. The patterns are on
glass or melamine and lend a charming country-cottage touch, which when combined with the straightlined reduced front fitted to 'Alnostar Sign' exude a cosy feeling of modern comfort. Photo: Alno.
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RÚSTICO URBANO
KITCHEN TRENDS / TENDÊNCIAS PARA COZINHAS

As recentes tendências para as cozinhas rústicas podem ter uma
aparência aconchegante, mas isso não significa que apresentam uma
forma simples. Elas trazem consigo uma combinação inteligente de
diferentes tipos de materiais. A madeira é um elemento obrigatório,
que ao ser associada ao concreto, formam um par perfeito, criando-

TENDÊNCIA

se um interessante contraste de materiais e cores, o qual leva a
um visual inusitado. Prateleiras e portas de correr integram-se
ao ambiente de forma impecável. Com acabamento autêntico, o
carvalho dá lugar a faia e a utilização de frente em laca fosca. Todas
estas mudanças dão um ar atual e revigorado ao tradicional estilo
'casa de campo', sendo que as nuances pastéis utilizadas neste novo
conceito podem ser utilizadas sem medo em ambientes urbanos.
Para completar esta modernização, por trás das portas, encontramse sistemas inteligentes de organização interna, que complementam
esta nova imagem da cozinha rústica.
The latest ‘Urban-Country Look’ kitchens may have a cosy appearance, but are by no means simple. They have a clever combination of
different materials; one in which the use of wooden features is absolutely de rigeur. Together, the combined use of wood- and concretedecors form a dream team – looking as if applied by spatula – to
create an exciting contrast of materials and colour to lend an unusual
touch. This works especially well with shelves and sliding doors. Another trend seen is the use of beech in lieu of oak, equipped with an
authentic tactile finish; also matt-finished lacquered foil fronts. The
country cottage revival has been updated with fresh styling – particularly with pastel nuances that also blend with urban surroundings. Behind the kitchen front face, clever internal organising systems boost
convenience and value alike.
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O ‘Concrete Dakar’ é um projeto de decoração em concreto da Leicht, que tem a sua aplicação feita manualmente,
o que cria diferentes efeitos, enfatizando particularmente a sua estrutura vívida. Outro destaque do projeto é o seu
toque aveludado. Foto: Leicht.
'Concrete Dakar' is a concrete decor from Leichts, hand-applied by spatula in shaded white. This creates varying
effects – and in particular emphasises a lively structure. A further highlight is the velvet-like touch. Photo: Leicht.
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Com a ‘Stage’, a Poggenpohl concentra-se no essencial. Esta unidade de
parede reúne diferentes funcionalidades em apenas 120 cm, os quais foram
previamente espalhados pela cozinha. Traz portas retráteis, que podem ser
inseridas dentro do próprio móvel. Foto: Poggenpohl.
With 'Stage', Poggenpohl concentrates on the essentials. The wall unit
brings several tasks together on 120 cm that were previously spread around
the kitchen. It has retracting 'pocket' variable-position swing-doors. Photo:
Poggenpohl.
Pronorm sugere importar o estilo ‘sala de estar’ para a cozinha, com a
utilização de uma gama de módulos montados na parede. Combinado a
uma frente de carvalho natural e uma linha de associação Y simétrica, estes
módulos trazem um novo olhar ao estilo de vida escandinavo para a cozinha.
Foto: Pronorm.
Pronorm suggests importing the 'living room' feeling into the kitchen with
a range of wall-mounted modules. Combined with a natural oak front
with a symmetrical Y-line join line, these modules bring another touch of
Scandinavian lifestyle into the kitchen. Photo: Pronorm.
O renascimento da faia é evidente, do mesmo modo as cozinhas da Häcker,
que utiliza nas frentes de seus projetos ‘Bali’ e ‘Boston’ uma faia de alta
qualidade, combinada a um laminado de bordas listradas. Foto: Häcker
The beech-revival is clear to see – likewise with Häcker kitchens, which has
added high-class beech to their 'Bali' and 'Boston' fronts – combined with
laminated striped edge-banding. Photo: Häcker.
O recurso de diferenciação de seus produtos escolhido pela Rational é o
cuidado com interior dos móveis - aquele ‘valor agregado’ procurado pelos
clientes. O passe-partout flexível de seu sistema divisor de compartimentos
se encaixa em gavetas, armários ou nicho de cozinha, fazendo pleno uso de
todos os sespaços. Foto: Rational.
The product differentiation feature chosen by Rational is the carefully-styled
interior – the 'inner values' sought by customers. The flexible passpartout
compartment divider system fits in drawers, cupboards or kitchen niche,
making full use of every last centimetre space. Photo: Rational.
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O estilo da 'Pure', da Siematic, é cercado por uma estrutura filigrana. Frentes recém projetadas, feitas em metal ou madereira maciça, são
cercadas por uma moldura de 6,5 mm com pintura mate. Este efeito também é recriado nos panéis laterais e bancadas, os quais estão
disponíveis em aço inoxidável e cerâmica. Foto: Siematic.
The Siematic 'Pure' style is surrounded by a filigree frame. Newly-designed fronts are surrounded by a 6.5 mm matt-painted frame in metal
or solid wood. This dimension is also repeated on the side panels and worktop, available in ceramic and stainless steel. Photo: Siematic.

Os vanguardistas ainda preferem uma cozinha branca,

The Avant-garde crowd still prefers a white kitchen,

de preferência em cores extraídas do Ártico, ou cada vez

preferably gleaming in shades drawn from the artic,

mais, em tonalidades cinza ou bronze. As superfícies,

or increasingly in shades of grey or bronze. Surfaces

por sua vez, tem acabamentos de retoques ou feitos com

are sometimes finished with touch-up paint or spatula-

espátulas, enfatizando a caristica individual das frentes.

applied, emphasising the front’s individual character.

Em geral, as cozinhas atualmente são mais purista, pelo

In general, taste in the kitchen is now purist – at least

menos no que se trata da escolha do estilo. Detalhes

when it comes to the choice of form language. Fine

refinados, como efeitos cintilizantes ou então em cobre

details such as glitter effects and copper finger grips

são opções glamurosas para chamar a atenção, assim

are glamorous attention-getters, as are the futuristic

como os exaustores futuristas que agora competem

extraction hoods now in competition with recessed

com as opções embutidas. Bancadas em concreto ou

extractor vents in the cooker surface. An aura of quality

então feitas em pedra natural dão um toque de particular

is backed by concrete or natural stone worktops;

ao ambiente, da mesma forma com que as cubas

likewise, trendsetters with coloured sinks and worktops

pigmentadas ou as áreas de trabalho fazem um uso

make for courageous use of spot colour.

arrojado de pontos de cor.

TENDÊNCIAS

As cozinhas da Schock aumentaram o
uso de carbono em seus projetos. Devido
ao grande interesse na sua cuba 'Carbon
N-100L', lançada em 2014, a linha foi
ampliada pela inclusão da 'CAR N-100S',
para armários com 50 cm, e a 'CAR N-100'
- à esquerda -, para armários de 60 cm. Um
toque de luxo nas cozinhas, que enfatizando
o revistimente de cobre utilizado nas
torneiras. Foto: Schock.
Schock kitchens now make increased use
of carbon. On account of the considerable
interest in their 'Carbon N-100L' sink
announced in 2014, the range has been
extended by the 'CAR N-100S' for the 50 cm
cabinet and 'CAR N-100' (at left) for the 60
cm cabinet. A touch of luxury in the kitchen,
emphasised by the copper-coated monobloc
tap fittings. Photo: Schock.

NEUE FORM

A ‘Black Line’ da Ballerina é uma mistura complexa, que, devido à combinação de padrões de contrução e a ausência
de puxadores, pede o auxílio dos serviços de um planejador especializado em cozinha. Os armários inferiores têm
uma abertura que pode comportar sistemas de luz, enquanto as gavetas abaixas são abertas por meio de pulsadores
magnéticos. Foto: Ballerina.
The Ballerina 'Black Line' is a complex mixture, which because of the combination of standard construction and
absence of finger-grips, calls for the services of a specialist kitchen planner. The lower cupboards have a finger-grip
strip that can have a light, while the drawers beneath are guided by seamless 'Tip-on'. Photo: Ballerina.
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A fabricante Franke produz esta cuba de aço inoxidável de 4 milímetros
de acordo com as necessidades do cliente. A instalação 'Pure Steel' cria
a sensação de que ela paira acima de seus suportes. Foto: Franke.
Manufacturer Franke cuts this 4 mm stainless-steel worktop to customer
requirements. The 'Pure Steel' worktop installation gives the appearance
of hovering above its supports. Photo: Franke.
Com um elegante acabamento fosco na tonalidade cinza-cristal, a
'NX 502', da Next125 possui laterais em cerâmica. Ela também está
disponível em uma versão mais alta com 12,5 cm, o que gera mais
espaço interno de armazenamento. No geral, sua estrutura tem uma ar
mais caseiro. Foto: Next125.
Finished in fashionable crystal-grey matt, the 'NX 502' from Next125 has
ceramic sides. It is also available in a 12.5 cm taller version, creating
more internal storage space. Overall, the carcase has a more homely
atmosphere. Photo: Next 125.
Os armários altos da cozinha possuem um acabamento branco gelo,
enquanto a Ewe/Intuo uma pintura metálica na ilha funcional Oxydo; um
atraente constrate. Foto: Ewe.
The full height kitchen cabinets have an arctic-cool finish, while Ewe/
Intuo uses metallic Oxydo paint on the functional island; an exciting eyecatching contrast. Photo: Ewe

TENDÊNCIA

FUNCIONALIDADE E
APROVEITAMENTO TOTAL
DE ESPAÇOS
IDEIAS BRILHANTES E SOLUÇÕES INOVADORAS
Para conhecer mais sobre essa linha de produtos,http://goo.gl/jti5Di
clique aqui
www.hafele.com.br
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Exôdo rural: pela primeira vez na história humana, há mais pessoas vivendo nas cidades do que no campo, atraídas por melhores condições de
trabalho, educação e assistência médica. O resultado é o aumento do número de grandes cidades, aglomerados urbanos e regiões metropolitanas particularmente, mas não somente, em países em desenvolvimento na Ásia e América do Sul. Um grupo de arquitetos ganhou um concurso de design
durante a GMP com um projeto de uma nova biblioteca em Suzhou, na China. O plano é que as obras tenham início neste ano. Rendering: © Willmore
CG / GMP
Rural exodus: for the first time in human history, more people now live in cities than in the country, drawn in by such factors as better working conditions,
education and medical facilities. The result has been an increasing number of large cities, conurbations and metropolitan regions – particularly, but not
only, in the fast-developing countries of Asia and South America. The team of architects at GMP won a design contest for a new library at Suzhou in
China. The plan is for construction to begin in 2016. Rendering: © Willmore CG / GMP
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FOUR MEGATRENDS THAT ARE CHANGING THE WORLD

4 MEGATENDÊNCIAS

QUE ESTÃO MUDANDO O MUNDO

Nossas vidas são determinadas por influências sociais externas

Our lives are determined by fundamental social influ-

- as chamadas 'megatendências', que descrevem dentro de

ences – so-called ‘Megatrends’ describe these long-term

uma visão a longo prazo estes fenômenos mundiais. É de

worldwide phenomena. It is helpful to identify these trends,

extrema importância identificar quais são estas tendências,

because it can help business either counteract them or

a fim de poder se preparar para os efeitos nocivos que elas

plan for the future; for they have knock-on effects for ar-

podem trazer, e planejar como agir diante deste cenário.

chitecture and building interior completion and design. The

A arquitetura e construção

também são impactados por

Cologne Fair and VDM Association of German Furniture

estes fenômenos. Assim, a Associação Alemã das Indústrias

Manufacturers have joined to publish a booklet describing

Moveleiras e a organização da IMM Cologne se uniram para

eleven megatrends, and their likely consequences for the

publicar uma análise que descreve onze megatendências e

home and furniture. ‘Neue Form’ has taken a close look at

suas prováveis consequências no segmento moveleiro. Quatro

four of these – ‘globalisation’, ‘urbanisation’, ‘connectivity’

destas tendências foram escolhidas pela Neue Form, a fim de

and ‘female shift’.

ganharem um olhar mais próximo, sendo elas: globalização,
urbanização, conectividade e modificação feminina.

NEUE FORM

Indo além de suas dimensões econômicas, as áreas
de comunicação, viagem, educação e de consumo têm
efeitos devastadores sob os complexos vínculos formados
na sociedade. Na mesma proporção, o design torna-se
progressivamente global. Esta mundialização gerou um
aumento na gama de estilos para casa, serviços de alimentação
e no mercado hoteleiro. Atmosfericamente comprimindo
situações de espaço, que habilmente reúne elementos do
Oriente e Ocidente: a cadeia de restaurantes GinYuu, em
Stuttgart, foi projetada por Ippolito Fleitz. Foto: Zooey Braun.
In addition to their economic dimension, travel, communication,
education and consumption all have knock-on effects on
the complex links formed in society. Likewise, design is
becoming progressively global. Globalisation has generated an
increasing range of styles in the home, food-service, and the
hotel business. Atmospherically compressed space situations,
which skilfully bring together the elements of East and West:
Stuttgart's GinYuu restaurant chain outlet, designed by Ippolito
Fleitz. Photo Zooey Braun.
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No mundo ocidental, é comum que as mães trabalhem fora de casa - originando uma mudança que trouxe efeitos consideráveis para
a sociedade. Ela impulsionou uma modificação na auto-consciência masculina e sua responsabilidade pessoal, bem como alterou as
expectativas das mulheres a respeito de produtos e serviços. Os design interior dos escritórios passou a ficar mais feminino. As velhas paredes
acinzentadas foram substituídas por cores pastéis, as salas e estações de trabalho foram projetadas para estimular a comunicação. Com isso,
produtos que buscam suavizar os ambientes que antes eram exclusividades masculinas, são o foco de trabalho de diferentes designers como
Patricia Urquiola, Jeanette Altherr e outros. Foto: Estação de trabalho móvel 'Secretair', da Sedus. Foto: Sedus.
In the Western world, it is quite usual for mothers to be in paid employment – a development that has had considerable effects in society. It has
driven a change in male self-awareness and personal responsibility, and the expectations women have of products and services. Office interior
design is less macho and more feminine. Plain wall-to-wall grey has gone, to be replaced by more pastel colours, a charming livingroom feeling
and work stations designed to promote communication. Products aimed at this objective have come from designers such as Patricia Urquiola,
Jeanette Altherr and many others. Photo: Mobile workstation table 'Secretair' by Sedus. Photo: Sedus.
Atualmente, pode-se ficar on-line a qualquer momento e em qualquer lugar. Este rápido desenvolvimento não somente beneficiou as relações
de trabalho entre os indivíduos, como também facilitou o acesso a uma casa inteligente. Por meio desta conectividade é possível que um
morador controle remotamente equipamentos elétricos em sua casa, economizando energia ou aumentando a segurança. Além disso, os
processos digitais facilitaram a aprendizagem em salas de aula. Foto: Tisch "Mediascape" e a cadeira 'nó' da Steelcase. Foto: Steelcase.
These days, almost anyone can be on-line at any time, and almost anywhere. Not only does this rapid development provide for virtually unlimited
networking between individuals, but also links to equipment in the 'Smart Home'. This enables a resident to exercise remote control of electrical
equipment in the home, save energy or enhance security. Further, the increasing use of digital processes supports the learning process, with an
effect upon classrooms and company training facilities. Photo: Tisch 'Mediascape' and the 'Node' chair from Steelcase. Photo: Steelcase.
Um desafio à urbanização: a criação constante de mais espaço de vida e a gestão do crescente volume de tráfego. No futuro, as cidades
estarão mais diversificadas e muito mais conectadas. Desta forma, os arquitetos e urbanistas passam a dar maior ênfase à vegetação nas
cidades - como, por exemplo, no projeto “Bosco Verticale» (4), em Milão (de Stefano Boeri Architetti) e o ‘One Central Park’ (3) em Sydney,
de Ateliers Jean Nouvel (responsável pelo projeto) e PTW Architects (responsável pela construção). Ao mesmo tempo, as casas se tornarão
menos acessível para os moradores das cidades. Todos estes problemas exigem muito estudo e planejamento por parte dos profissionais
responsáveis pelo planejamento da cidade. Fotos: (3) Kirsten Bucher, (4) Simon Wood.
A challenge to urbanisation: the steady creation of more living space and the management of the increasing volume of traffic. In future, cities
will feature much more variety and will be more networked. Likewise, the planners now give greater emphasis to the provision of vegetation in
the city – such as the ‘Bosco Verticale’ project (4) in Milan (Stefano Boeri Architetti) and ‘One Central Park’ (3) in Sydney, from Ateliers Jean
Nouvel (design architect) and PTW Architects (construction). At the same time, homes have become less affordable for urban residents. These
problems require much head-scratching by the professionals responsible for town planning. Photos: (3) Kirsten Bucher, (4) Simon Wood

4

‘

QUATRO DELAS GLOBALIZAÇÃO,
URBANIZAÇÃO,
CONECTIVIDADE E
MODIFICAÇÃO FEMININA
FOUR OF THESE –
‘GLOBALISATION’,
‘URBANISATION’,
‘CONNECTIVITY’ AND
‘FEMALE SHIFT’

'
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O recentemente renovado
Complexo Bikini está localizado
entre a igreja memorial Kaiser
Wilhelm e o Zoológico, se tornando
um novo ponto de encontro para
turistas, visitantes e berlineses.
The recently renovated BikiniComplex is located between the
Kaiser-Wilhelm Memorial Church
and Zoo, where it has become a
new meeting place for tourists,
recent arrivals and Berliners alike.

BERLIN - DESIGN HONEY POT

BERLIN –

O PARAÍSO DO DESIGN

NEUE FORM

TRENDY CONCEPT MALL IN BERLIN "BIKINI BERLIN"
"BIKINI BERLIN", O SHOPPING CONCEITO DA MODA
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Berlim é um encanto, especialmente para os amantes do bom

Berlin is a magnet, especially for lovers of good design. Now,

design. E agora, as pessoas têm um novo motivo para visitar a

people have a new and highly attractive destination with cult-

cidade: o remodelado Bikini Berlin, que abriu as suas portas no

potential: the refurbished Bikini

ano passado no bairro City West. E aqui vai uma dica: aqueles

Berlin opened last year in City

que já conhecem o projeto estão promovendo o "Neue Mitte"

West. And here's another inside tip;

("novo meio"). A Neue Form foi em uma viagem de descobertas

those in the know are promoting

emocionantes pelas lojas conceito e entrevistou um respeitado

the 'Neue Mitte' ('new middle'). We

designer de interiores de Berlin, o qual possui lojas em três

went on a discovery tour of exciting

diferentes localizações, cobrindo toda a área.

concept-stores and interviewed a

A década de 1970 e 80 de Berlim foi um grande atrativo para

committed Berlin interior designer

artistas e músicos internacionais. Agora, 25 anos depois da

with outlets at three locations,

queda do Muro de Berlim, a atração exercida pela capital alemã

which together cover the entire field.

tem se multiplicado inexoravelmente.

Back in the 1970s and '80s Berlin was a major draw for

E o crescimento continuou, com gastos exorbitantes em

international artists and musicians. Now, 25 years after the

construções e arrendamentos, sendo ainda uma incógnita

Berlin Wall came down, the pull exerted by Germany's capital

quando o novo aeroporto estará pronto para uso regular. No

city has multiplied inexorably.

entanto, pensando globalmente, Berlim não pode ser descrita

And the boom has continued, with the skyrocketing cost of

como sendo como uma cidade rica, a sua situação econômica

buildings and rents, though it is still anybody's guess as to when

continua precária. Todavia, é praticamente impossível encontrar

the new airport will be ready for regular use. However, overall

outra cidade em qualquer outro lugar no mundo que ultrapasse

Berlin cannot be described as being rich, and the economic

Berlim em termos de atratividade e sedução. Pessoas de todo

situation remains precarious. However, there is hardly another

o planeta são atraídas para a cidade situada às margens do rio

city anywhere in the world that surpasses Berlin in terms of its

Spree.

overall attractiveness and sex appeal. People are drawn from

A vida em Berlin é casual e moderna, com uma mistura de

around the world to the city on the banks of the River Spree.

A combinação da loja conceito Vitra e Artek é uma conjunto interessante.
The combined Vitra and Artek concept store is an exciting mixture.

culturas, uma legendária cena noturna (o clube Berghain é

Berlin life is 'smart casual', with a mix of cultures, the legendary

uma referência por si só) um estilo de vida descontraído e uma

nightclub scene (the Berghain club is a cult by itself!), the

grande comunidade artítica; Seu número incontável de museus,

relaxed lifestyle, the large creative community; the countless

galerias e exposições, são motivos mais do que suficientes

museums, galleries and exhibitions are sufficient grounds for

para atrair para a cidade muitas pessoas em busca de móveis

many to seek their furniture and furnishings in Berlin. Those

e artigos de decoração.

of a younger generation generally lack the funds for expensive

A nova geração geralmente não possui recursos suficientes para

designer furniture. Instead, they look for vintage pieces, which

adiquirir peças de design, por isso, opta por móveis vintage, que

are also regarded as cool. By contrast, the more established

também são considerados mais divertidos.

residents furnish their first or second home with new products

Em contraste, os mais estabelecidos procuram mobiliar a sua

– from the wine glass to the sofa. This of course is the target

primeira ou segunda residência com produtos novos, que vão da

market for suppliers of premium products, who have identified

taça de vinho ao sofá. Estes obviamente são o alvo do mercado

an attractive new sales venue: the Bikini Berlin. This new

fornecedor de artigos premium, que identificou um atraente

style concept-mall provides a location appealing to vendors of

novo local para suas vendas: o Bikini Berlin. Este novo estilo

designer products and high-value branded goods. It is located

de shopping-conceito oferece uma localização atraente para

in the City West, which used to be at the centre of Berlin, very

fornecedores de produtos de grife e de alto valor. Localizado

close to the Kurfurstendamm and Zoo. The developers' aim was

no bairro City West, que costumava estar no centro de Berlim,

to renovate a building that was standing unused and under a

muito perto da Kurfürstendamm e do Zoológico.

preservation order; they wanted to create a kind of 'Neue Mitte'

O objetivo dos desenvolvedores foi renovar um edifício que

district (new centre). In addition to office buildings, the famous

estava sem uso e sob ordem de preservação; eles queriam criar

'Zoo Palast' cinema was restored and there is the new 25Hours

uma espécie de 'Neue Mitte' (novo centro). Além do edifício, o

Hotel, together with 17,000 m² of retail space (plus roof terrace

famoso cinema 'Zoo Palast' também foi restaurado, e um novo

with a view of the Zoo Park). The products on sale here are

hotel (25Hours Hotel) construído dentro da área de 17 mil m²,

clearly different from the mainstream, and retail operates under

incluindo o terraço com vista para o Zoológio.

the slogan 'Shop different'. The target customers are urban

Os produtos à venda no Bikini Berlin fogem claramente do

individualists on the lookout for something unusual. The ground

convencional, sendo o slogan "Shop Different" frequentemente

floor has smallish 'sales boxes' for temporary 'pop-up' concepts,

utilizado por seus lojistas. O público-alvo do empreendimento

while on the upper floors customers can rummage for unusual

são os excêntricos urbanos, pessoas de gosto exigente e

Scandinavian brands such as Muuto and Normann Copenhagen;

que buscam algo fora do comum. No piso térreo encontram-

also niche insider tips such as Llot Llov, Sigurd Larsen and Ett la

se as lojas ‘pop-up’ – ou melhor dizendo, temporárias – que

benn. Highlight of the location is the ‘3D-Dooblicator’, a device

nada mais são do que pequenos quiosques nos quais novos

that scans the visitor and then prints as a true-to life figure. The

nomes, marcas e start ups podem apresentar seus projetos.

cost varies from 10 cm upwards to full-size.

Nos andares superiores, os clientes podem se perder dentro

At the 'Yellow Curated' visitors can inspect unique vintage-style

das lojas conceitos de marcas escandinavas exclusivas como

products from Hans Wegner, Charles & Ray Eames and Oskar.

a Muuto e a Normann Copenhagen. Aproveite também para

The Berlin sales agency supplies several different types of outlet

visitar as lojas Llot Llov, Sigurd Larsen e Ett la benn. O destaque

and not only specialises in original designs and represents

do shopping é o ‘3D-Dooblicator’, um mecanismo que examina

international interior brands, but also gives design advice

o visitante e em seguida imprime uma reprodução real dele.

to Japanese businesses. Proprietor Darius Suski says he is

NEUE FORM

Um famoso ponto de encontro: o terraço do Bikini-Mall, com vista para o parque Tierdarten.
Popular meeting place: the Bikini-Mall roof terrace with a view of the Tiergarten park.
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A 'Yellow Curated' foi criada por Darius Suski para ser
especializar em tapetes Berber de boa qualidade e
valiosas mobílias vintage.
ʻYellow Curatedʼ was established by Darius Suski to
specialise in good quality Berber carpets and valuable
vintage furniture.
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O custo varia entre 10 cm e o tamanho real. Na 'Yellow Curated'

satisfied with the growing popularity of the Bikini-Shop. Further,

os visitantes podem conferir os produtos de estilo vintage único de

the spectacular view of the adjacent Kaiser Wilhelm Memorial

Hans Wegner, Charles & Ray Eames e Oskar. Além de ser ponto

Church comes at no additional charge.

de venda de diferentes marcas de design, representando marcas

The Vitra and Artek Concept-Store provides a modern ambience

internacionais, o local também oferece o serviço de consultoria para

within a small area, combining an exciting mixture of classic with

empresas internacionais. O proprietário do empreendimento, Darius

complementary products. The shopping experience is rounded

Suski diz estar satisfeiro com o crescimento da popularidade do

off by a small café.

Bikini Berlin. Mais adiante, sem custo extra, pode-se deleitar com

Andreas Murkudis opened one of the first well-known concept

a vista espetacular adjacente da Igreja Memorial Kaiser Wilhelm.

stores several years ago, and is also here with a range of

A loja conceito da Vitra e Artek oferece um ambiente moderno

furniture and accessories. In addition to E15 there are items

dentro de uma pequena área, combinando uma mistura excitante

from 'Pension für Produkte', Leise and Auerberg.

de produtos clássicos e contemporâneos. A experiência de compra

The 'Gestalten' (design') shop is one of the top destinations for

é circundada por um pequeno café.

lovers of good design and is run by publishers Berliner Verlag,

A Andreas Murkudis, que abriu a sua primeira loja conceito há

well known for specialising in exclusive design, architecture and

vários anos, também está representada no Berlini Bikini Mall com

art periodicals. In addition to publishing illustrated reference

uma ampla gama de móveis e acessórios. Além do E15, há itens

books, it also produces works on traditional and upcoming interior

do 'Pension für Produkte', Leise e Auerberg.

brands such as Pulpo, Elisa Strozyk, Utopia & Utility. There is

A loja 'Gestalten' (design´) é um dos principais destinos para os

an integral café with a fantastic view onto the Tiergarten Park;

amantes do bom design, sendo administrada pelo conhecido editor

here customers can sit down quietly with a drink and modern

Berliner Verlag, especializado em design de luxo, arquitetura e

regional food to prepare their shopping list. There is also a mini-

revistas de arte. Além de publicar livros que são referência na área,

‘Gestalten’ next door in the hip 25Hours-Hotel, whose interior

ele também trabalha para marcas tradicionais e em ascensão como

was designed by the Berlin Studio Werner Aisslinger. Opened

a Pulpo, Elisa Strozyk, Utopia & Utility. O ambiente conta ainda com

last year, the hotel immediately became the talk of the town and

um café que possui uma vista fantástica para o Tiergarten Park,

has an occupancy rate above 90 percent. The hotel restaurant

aonde os clientes podem sentar-se calmamente, degustando uma

'Neni' is also extremely popular and booked out weeks ahead.

bebida ou saboreando uma versão moderna da comida regional

Those wanting a cocktail in the tenth-floor Monkey Bar can often

alemã, enquanto preparam suas listas de compras. Uma mini

have a long wait for admission.

versão da 'Gestalten' pode ser localizada perto do hotel 25Hours,

A short walk from the Bikini-

o qual teve o seu interior projetado pelo Berlin Studio Werner

Complex is Kantsraße where there

Aisslinger. Aberto em 2014, o hotel tornou-se imediatamente

is another very well-known retail

notícia e tem uma taxa de ocupação acima de 90%. O restaurante

design outlet, the 'Stilwerk' ('style

do hotel 'Neni' também é extremamente popular e suas reservas

works'), which for fifteen years has

devem ser feitas com semanas de antecedência. Para aqueles que

been home to Berlin's 'Einrichter'

buscam por um coquetel, há o Monkey Bar, que fica no décimo

furniture and furnishings retailer.

andar, e frequentemente passa por uma longa fila de espera. A uma

The proprietor Wilfried Lembert

pequena distância do complexo, está a rua Kantsraße, na qual se

has additional shops in the Mitte

localiza outro famoso revendedor de peças de design, o 'Stilwerk'

and Kreuzberg districts of Berlin, each honed to meet local

(style works), local que foi a casa dos móveis e artigos de decoração

preferences.

de 'Einrichter', em Berlin, durante 15 anos. O proprietário, Wilfried

The Stilwerk Label embraces brands such as Cassina, E15, Fritz

Lembert, possui outras lojas nos bairros Mitte e Kreuzberg, cada

Hansen, Thonet, Vitra, USM, B&B Italia, Moroso and Zeitraum.

um seguindo as preferências locais. A Stilwerk Label reúne marcas

In addition there is – as in the Mitte district – a Bulthaup-Studio.

como Cassina, E15, Fritz Hansen, Thonet, Vitra, USM, B&B Italia,

In the Torstraße outlet in Mitte the emphasis is on Fritz Hansen,

Moroso e Zeitraum. Além disso, há - como no distrito de Mitte - um

B&B Italia and Agape.

estúdio da Bulthaup. Ja na Torstraße, em Mitte, dá ênfase está as

The latest Minimum concept was launched over four years

marcas Fritz Hansen, B & B Italia e Ágape.

ago in the Kreuzberg district in the so-called ‘Aufbauhaus’

A última loja conceito da ‘Minimum’ foi inaugurada cinco anos atrás,

('reconstruction house'), a disused factory building now

no bairro Kreuzberg, dentro do chamado ‘Aufbauhaus’ (casa

combining culture and creative industries. The building got its name

reconstruída). O espaço ganhou este nome dos editores da re-

from publishers Aufbau Verlag, which is also based here, together

vista ‘Aufbau Verlag’, pois era uma antiga fábrica abandonada,

with Modulor, described as Europe's largest shop for architects,

que agora reúne outros empreendimentos. Além da ‘Minimum’ e

artists and designers. They are joined by Planet Modulor, a group of

da revista, o local conta ainda com a ‘Modulor’, descrita como a

retailers, craft businesses, designers, fine art and cultural product

maior loja para arquitetos, artistas e designers da Europa. Ocu-

suppliers. Here, the Minimum outlet has 700 m² floor space, part

pa ainda o espaço a ‘Planet Modulor’, um grupo que reúne re-

of which is used as shared working space for freelancers. Says

vendedores, artesões, designers e fornecedores de belas artes

Mr. Lembert: "Our underlying strategy at Minimum is to attract

e produtos culturais. Dentro da ‘Aufbauhaus’, a ‘Minimum’ conta

young customers into Stilwerk by providing an alternative to Ikea.

com uma área de 700 m², parte da qual é compartilhada como

When they reach about age 30, we continue to meet their needs

área de trabalho para freelancers. “Nossa estratégia na ‘Mini-

in Stilwerk or Torstraße." To this end, the products on show in

mum’ é atrair os jovens clientes para a ‘Stilwerk’, fornecendo

Kreuzberg are straightforward and aimed at a young clientele.

uma alternativa para os produtos da Ikea. E quando eles chega-

In addition to Muuto, Normann Copenhagen and Hay, there

rem a faixa dos 30 anos, continuaremos a atendê-los na Stilwerk

are many products on show from Berlin designers. Lembert has

ou Torstraße”, comenta Mr. Lembert. Por este motivo, os produ-

close connections with the local creative scene; he supports and

tos apresentados na Kreuzberg são simples, visando o público

cooperates with young interior designers. (We present a number

jovem. Além da Muuto, Normann Copenhagen e Hay, há muitos

of these on this magazine.) Recently Lembert had a section in the

outros produtos de designers de Berlim expostos. Lembert pos-

'Design from Berlin' show. This has also been the launch pad for a

sui um próximo relacionamento com o meio criativo local, apoi-

number of his own products such as the 'M 01' height-adjustable

ando e incentivando jovens designers de interiores. (Nós apre-

trestle table, triggered by discussion with Lembert. The idea was

sentamos alguns deles nesta edição). Recentemente, Lembert

developed by designer Mark Braun and produced by Thonet. This

contou com um espaço no festival de design de Berlin, o qual

is a clever product for which there is considerable demand in the

tem sido a rampa de lançamento de vários de seus produtos,

business start-up sector.

como a ‘M 01’, uma mesa-cavalete de altura ajustável. A ideia foi

This forward-looking professional interior furnishings business has

desenvolvida pelo designer Mark Braun e produzida pela Tho-

developed into a combination of fixed retail outlet and online-shop.

net. Este é um produto inteligente para o qual existe procura

Customers landing on Minimum's website can place an order right

considerável nos negócios no setor de start-up.

there and then. The business uses a range of sales channels with

Olhando para o futuro do segmento de decoração de interiores,

regular shows and events, and a book is under preparation. Bastian

vê-se a combinação de lojas fixas e virtuais. Os clientes podem

Peters manages the Kreuzberg shop and says: "The days are gone

entrar no site da Minimum e fazer um pedido. A empresa utiliza

when you simply had to stand in the shop and sell."

uma variedade de canais de vendas, shows e eventos, além de

Catrin Soldo, who is responsible for marketing, put it in a nutshell:

um livro que está em produção. Bastian Peters, gerente da loja

"You always have to be one step ahead."

em Kreuzberg afirma “Os dias que você simplesmente ficava
parado dentro de uma loja já foram”. Catrin Soldo, responsável
pelo marketing, resume em poucas palavras “Você sempre precisa estar um passo à frente.”

Em Berlin, o design de interiores Wilfried Lembert possui três lojas Minumum, uma
conceito em Stilwerk (à direita), uma em Mitte (à esquerda) e outra em Kreuzberg. Cada
uma com uma ênfase local diferente.
In Berlin, interior-professional Wilfried Lembert has three 'Minimumstores' in the Stilwerk (right) concept store, the Mitte (left) and Kreuzberg districts, each
with a different local emphasis.
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Os clientes da 'Gestalten' (à esquerda) são cercados não somente por livros encantadores, mas também por uma
série de belas pinturas para casa (meio). Dentro, o proprietário Robert Klanten também serve bebidas e petiscos
regionais (à direita).
Customers at ʻGestalten(left)ʼ are surrounded not only by lovely books, but also by a range of exquisite designs for
the home (middle). In-house, the proprietor Robert Klanten also serves drinks and regional snacks (right).
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HAMBURG’S HARBOUR CITY
WATERSIDE HOMES BY SHIGERO BAN

PORTO DE HAMBURGO
CASAS SOBRE AS ÁGUAS
POR SHIGERU BAN

NEUE FORM

WATER TOWERS IN HAMBURG, HAFENCITY
TORRES SOBRE AS ÁGUAS DE HAMBURGO, EM HAFENCITY
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Há quem sonhe em morar às margens de um rio, ou melhor

projetadas para casas a serem construídas às margens no rio

ainda, dentro de um barco. Ou um sonho maior ainda, ter um

Elba, em HafenCity de Hamburgo. A empresa responsável pela

barco que possa ser ancorado próximo à porta de entrada de

obra é a Otto Wulff.

sua casa. Este sonho está prestes a se tornar realidade para
alguns poucos felizardos moradores de Hamburgo. Durante

Many long to live with a view of the river, or better still, in a boat

os próximos anos, a área em torno da maior bacia do porto

on the water. The ultimate dream is to own a boat that can be

em Hamburgo, o HafenCity (Cidade Porto) vai se tornar um

moored to the nearby bank right by the front door; a dream that

bairro residencial. O plano é construir cerca de 1.800 casas à

is to become reality for some lucky Hamburg residents. Over

beira da água, com seis edifícios residenciais projetados por

the next few years, land around the biggest harbour basin in

Shigeru Ban, premiado pelo Pritzker - por vezes chamado de

Hamburg's HafenCity ('Harbour City') will become a residential

'Nobel da Arquitetura'.

district. The plan is to build nearly 1,800 waterside homes, with

Na maioria das grandes cidades, as áreas próprias para a

six landmark high-rise residential buildings designed by Pritzker

habitação estão cada vez mais escassas. Então, os espaços

prizewinner Shigeru Ban.

como as instalações de cais não utilizadas ao lado dos rios

In most large cities, land suitable for housing is in increasingly

estão agora sendo usados para habitação; ou então os edifícios

short supply. So where possible, unused dockside facilities

são construídos sobre o próprio rio. Tais empreendimentos

alongside rivers are now used for housing; or developers build

são muito populares entre os compradores, pois residências

over the river itself. Such developments are very popular with

próximas a água vêm apresentando um aumento em sua

residents, because waterside properties are in great demand.

demanda. Agora, o bairro HafenCity, em Hamburgo - maior

Now, Hamburg's HafenCity – Europe's biggest inner city

centro urbano em desenvolvimento da Europa - está prestes

development – is to have fascinating homes built on piles in the

a ter casas fascinantes construídas sobre pilares ao longo do

River Elbe.

rio Elbe.

The plan followed on from the earlier architectural design

O projeto de construir neste espaço veio após a realização de

contest for development of the Baakenhafen, which went to

um concurso para o projeto arquitetônico de desenvolvimento

Japanese architect Shigeru Ban, who also won the Pritzker

Baakenhafen, o qual também foi executado pelo arquiteto

Prize. In particular, the Jury praised his designs for large

japonês Shigeru Ban. Dentro da proposta apresentada por

facades broken down into small units by alternating the use of

ele, o júri elogiou, em particular, a sua ideia de dividas as

wood, concrete and steel sections. The residential blocks are up

grandes fachadas em pequenas unidades, que hora utilizam

to 14 stories high and contain 170 flats. The jurors also liked the

madeira, concreto ou aço para delimitar a sua seção. Os

interplay between the internal functional concept and external

blocos residenciais possuem até 14 andares e contêm 170

appearance. Exciting maisonettes are cleverly integrated within

apartamentos. Os jurados também apreciaram a interação

the Ashlar masonry, giving an appearance of an opening or gap,

entre o conceito funcional interno e a aparência externa. Os

at different levels with balconies and loggias. Together, these

belos duplex revistidos por filetes de pedra São Tomé criam

give residents the impression of being a bold design.

uma aparência aberta entre os diferentes níveis de varandas

The Jury praised the patchwork of small facades designed by

e lógias. Todos estes elementos juntos, dão aos moradores

Shigeru Ban for homes to be built on piles in the River Elbe, at

a impressão de um design arrojado. O júri ainda parabenizou

Hamburg's HafenCity. The developer is Otto Wulff.
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Shigeru Ban pela trabalho feito com pequenas fachadas
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O design de interiores Thomas Korb ama seu trabalho, primeiramente porque ele permite queThomas vá além dos limites fo que
um bom design pode alcançar. Um bom exemplo foi o seu cometimento em reprojetar o hotel cinco estrelas Schloss Weissenhaus,
na costa do Báltico, no qual sua experiência foi amplamente exigida. Nós nos encontramos para perguntar como um designer
implementa tendências, como corresponder as expectativas dos hóspedes e o desafio de cumprir todos os requisito.
Interior designer Thomas Korb loves his job, primarily because it allows him to go to the limits of what can be achieved with good
design. A prime example was his commission to redesign the interior of the five-star Schloss Weissenhaus hotel on the Baltic coast,
for which his practice was largely responsible. We met to ask how a designer implements trends, matches hotel guest expectations,
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and the challenge to meet all requirements.
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Sr. Korb, quais são os requisitos básicos e primários no projeto

estrelas a beira-mar como o Weissenhaus Grand Village Resort

de um hotel?

& Spa, no qual sua equipe de design teve uma participação

Mr. Korb, what are the main basic and primary requirements

importante?

when designing, furnishing and fitting out a hotel?

So what does the hotel guest expect when he chooses an

Você precisa de uma boa cama, um televisor de tamanho

exclusive five-star establishment such as the seaside Hotel

aceitável, um banheiro que possua um bom chuveiro e uma

Weissenhaus, Grand Village Resort & Spa, in which your design

iluminação agradável. Isto é o que todos esperam de início.

team had a major involvement?

Obviamente, um jovem mochileiro possui um conjunto de

Em um hotel cinco estrelas, o hóspede tem um conjunto muito

requisitos diferentes de um cliente quer um refúgio exclusivo.

maior de expectativas do que meramente o básico; aqui, o

You need a good bed, a decent-sized television, a well-made

designer de interiores tem uma liberdade quase que completa,

bathroom shower and pleasant lighting. That’s what everyone

podendo se aproximar dos limites do que é possível. Neste

expects for start. Obviously, a youngish backpacker has a

caso, é preciso começar com uma localização única, na qual

different set of requirements from those of a guest who wants an

o empreendimento seja construído em uma área intocada.

exclusive hideaway.

Estas são as condições ideais. Quando olhar para fora do

Então o que deve esperar um hóspede de um hotel cinco

interior luxuoso e requintado, o hóspede espera encontrar uma

“DÊ AO
HÓSPEDE MUITO
MAIS DO QUE ELE
ESPERA”

“GIVE THE HOTEL GUEST MUCH
MORE THAN EXPECTED”

ENTREVISTA COM O DESIGN DE INTERIORES THOMAS KORB
INTERVIEW WITH INTERIOR DESIGNER THOMAS KORB

Não é sempre que temos a oportunidade
de aplicar nossos conhecimentos em um
projeto desta proporção. Neste caso, a
tarefa era identificar e atender
as necessidades e expectativas deste
público-alvo específico, dando-lhes mais
do que esperavam. O desafio foi uma
responsabilidade muito empolgante para
nossa equipe.
Thomas Korb (left) established his
Hamburg-based international interior
design practice in 1997, specialising in
hotels, food service and retail. The practice
focuses in particular on the implementation
of high-quality interior designs, called for in
the later stages of construction.

paisagem suntuosa. Tudo ao redor são sinais das mudanças

have been carefully restored right down to the last detail, while

oriundas por 400 anos de história. Muitos dos quartos e suítes

at the same time being adapted to meet modern requirements,

possuem características de construção que estão sob ordem

but with barely any visible changes.

de conservação. Estas foram cuidadosamente restauradas

The guest can choose between a number of food service options

até o último detalhe, enquanto ao mesmo tempo estão sendo

ranging from the ‘gourmet-temple’, to vegetarian restaurant,

adaptadas para atender as exigências modernas, mas sem

bistro and beach-bar. There is plenty of additional choice: if

quase nenhuma mudança visível.

they wish, guests can take part in cooking events; there is a

O hóspede pode escolher entre uma série de opções de

private cinema, a theatre and concert room, plus of course a

serviços de alimentação, que vão desde o templo gourmet,

comprehensive medical-wellness, fitness and beauty area.

bar de praia. Há muitas opções de atividades extras, se ass

Entre este vasto leque de requisitos, qual foi o seu maior

assim o desejarem, os hóspedes podem participar de eventos

desafio?

culinários; ir a um cinema privado, teatro ou sala de concerto,

Amongst this wide range of requirements, which was the most

além de, claro, de optar dentre um dos diversos serviços de

challenging for your design practice?

bem-estar, saúde e beleza disponíveis.

Não é sempre que temos a oportunidade de aplicar nossos

In the five-star category, the hotel guest has a much higher set

conhecimentos em um projeto desta proporção. Neste

of expectations than the mere basics; here, the interior designer

caso, a tarefa era identificar e atender as necessidades e

has almost complete freedom to approach the limits of what is

expectativas deste público-alvo específico, dando-lhes mais

possible. In this instance, we started with an absolutely superb

do que esperavam. O desafio foi uma responsabilidade muito

location and an important building set in unspoiled landscape.

empolgante para nossa equipe.

These are ideal conditions. When looking out from within a

It is not often that one gets the chance to apply one’s skills to such

generous, luxurious interior, the guest has a unique view of

a wide-ranging project. In this instance, the task was to identify

the landscape. All around are signs of the changes wrought

and meet the needs and expectations of this specific target

by 400 years of history. Many of the rooms and suites have

group of customers, and to give them better than expected. The

features that are under building preservation orders. These

challenge was a very exciting responsibility for our design team.
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passando pelo restaurante vegetariano e bistrô, chegando ao
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Em termos gerais, quais foram as principais mudanças nas
exigências do ramo hoteleiro nos últimos anos?
In general terms, what have been the main changes to hotel
design requirements over the past few years?
Atualmente, os hóspedes esperam muito mais do que apenas
um lugar para descansar; ele quer um pequeno intervalo de
seua cansativa rotina, e por isso cria várias expectativas. Se o
hóspede vir a se tornar um cliente reguar de um determinado
hotel ou rede hoteleira, é preciso atender suas necessidades
individuais e gerar emoções positivas. A cadeira hoteleira deve
identificar cuidadosamente o seu público-alvo e desenvolver a
sua própria marca, fazendo uso de opções digitais. O hotel deve
ter uma identidade corporativa que abrange todas as partes do
negócio. Esta padronização desempenha um papel importante
no reconhecimento e lembrança de uma marca na memória de
um cliente.
The hotel guest now expects much more than just somewhere
to lay his head; he wants a short, experience-packed break
from the daily grind, and has several different expectations. If
the guest is to become a regular customer at a particular hotel
or chain, the hotelier must meet his individual requirements
and engender positive emotions. He must carefully identify the
customer target group and develop his own brand, making use
of digital options. The hotel must have an integrated house- or
corporate-identity spanning all parts of the business. This plays
an important part in repeat product recognition and anchoring
the brand in the customer’s memory.
Como você faz uso das tendências atuais?
How do you go about making use of current trends?
Com extremo cuidado. Não devemos nos restringir aos
estilos divertidos dos parques temáticos ou as características
marcantes de determinada década, como os anos 70. O foco
deve ser totalmente no cliente, afinal o que o circunda é apenas
um meio para um determinado fim. Muitas vezes, um edifício
tem a sua própria história, e isto pode ser tão importante quanto
um edifício novo. Assim, um dos aspectos mais importantes
em nosso trabalho é identificar a relevância desta história e
quando pertinente, fazer uso dela, empregando-a de uma
forma autêntica e de acordo com as tendências. Com isso,
conseguimos apresentar ao hóspede um ambiente harmônico,
que combina o estilo antigo e moderno de forma detalhada e
tangível. Somente então é que o cliente perceberá o cuidado
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tomado. A essência do interior de um hotel pode estar em seu
caráter geográfico, local, industrial, artístico e histórico-cultural.
Algumas vezes pode ser necessário introduzir elementos
singulares a fim de criar um estilo de design a ser seguido.
With extreme care. A comic-style ‘theme parks’ or a
‘1970s-feeling’, must not become an end in itself. The focus
56

must be completely on the guest; after all, the surroundings are
merely a platform to meet his needs. Very often, a building has
its own particular history. This may be just as true of a disused
historic wall as of a new construction. One of the most important
aspects in our job is to identify and make use of these stories,
employ them as an authentic foundation on which to fashion

our interior designs, and reveal them to the guest in a detailed
and blended tangible form. It is only then that the guest takes
careful notice of that which is presented. At its core may
be geographic-, local-, industrial-, art- and cultural-history.
Sometimes it may be necessary to introduce novel features as
the nucleus of the design style to follow.
Os hóspedes de um hotel tem diferentes expectativas e
desejos. Enquanto um precisa sentar e trabalhar, o outros
simplesmente deseja relaxar. Um hotel consegue atender à
necessidade de todos?
Hotel guests have widely varying expectations or wishes. One
guest needs to sit down and work, while another just wants to
relax. Can the hotel meet everyone’s requirements?
O escritor grego Esopo disse 550 anos antes de Cristo: “Se
você tentar agradar a todos, não conseguirá agradar ninguém.”
Quando hospedam-se em um hotel, os clientes que estão
ali por negócios esperam que o hotel atenda no mínimo as
suas necessidades báscias. Já uma família, precisa de uma
infraestrutura diferenciada. Um estudante deseja um quarto
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aceitável, mas de baixo custo; já os casais que passam por

because in this day and age there are different views as to

uma cidade preferem uma localização mais central, enquanto

what is luxury. Recently, we have detected a drift back from

os turistas optam por hotéis com instalações tranquilas e que

materialism towards well-being.

ofereçam serviços de bem-estar. Por esta razão, ao projetar um
hotel é preciso ter em mente qual é o público-alvo que se deseja

Quando você se hospeda em um hotel, quais são os fatores

alcançar, pois somente então será possível planejar um interior

que lhe agradam ou desagradam?

que irá atender as necessidades dos hóspedes em questão.

When you personally check in to a hotel, what aspects have

Por outro lado, um hotel pode satisfazer diferentes públicos

you found unsatisfactory, or pleasing?

categorizando os serviços oferecidos na recepção, ou então

Como um designer de interiores, meu trabalho me coloca em

criando um sistema de serviços extras. Por exemplo: para

contato quase diário com

um empresário é possível oferecer um ambiente calmo de

o design interno dos hotéis, então eu não passei a não

trabalho com acesso aos meios de comunicação; para as

incomodar se algo não está devidamente correto. Fico

famílias, pode-se disponibilizar um fraldário e um play-ground,

interessado se algo está abaixo do esperado tanto para o

além de camas extras. Tais adaptações ampliam as chances

hóspede ou para o funcionário do hotel, pois assim aprendo

de agradar um cliente, elevando o fluxo de pessoas no hotel e,

uma lição. Contudo, falando do lado positivo, fico satisfeito se

consequentemente, aumentam a taxa de ocupação de um hotel.

a recepcionista é acolhedora, inteligente, amigável e sabe o

The Greek storyteller Aesop put it in a nutshell 550 years before

meu nome.

Christ: “ If you try to do it right for everyone, it will not satisfy

As an interior designer, my job puts me in almost daily contact

anyone.”

with hotel interior design, so I don’t get wound up if something

The business guest expects the hotel to meet or match well-

is not quite right. Things become interesting for me if I spot

known and generally accepted standards, while a family needs

something that is sub-optimal for either the hotel guest or

a family-friendly infrastructure. The student wants a decent but

hotel employees, because I learn another lesson. However,

low-cost room; couples on a city-break want a central location,

on the plus side I am pleased if the receptionist is welcoming,

while holidaymakers want a quiet hotel with wellness facilities.

intelligent, friendly and knows my name.

For this reason, the hotel developer needs to decide on his
target-market, because only then can we produce an interior
design that will appeal to the guests in question.
On the other hand, it is possible to appeal to different target
groups by having choices of category offered in the hotel lobby,
or with a range of add-on modules. For example, you can give
the businessman working and communication facilities; families
can have a nappy-changing table and a play corner, plus an
extra bed. The availability of such facilities widens the range of
customer appeal, brings life into the hotel, and increases the

grandes: transformar as
fundações da casa de campo
Schloss Weissenhaus em um

É possível criar um ambiente agradável com um orçamento

confortável hotel, sem, contudo,

Can you have an attractive interior design on a small budget?
Um orçamento limitado não representa nenhum problema
para nós no que diz respeito a funcionalidade e estética. Pelo
contrário, esta restrição faz com que nos concentremos nos
elementos essenciais, desenvolvendo um projeto que atenda
tanto as necessidade de um luxuoso resort cinco estrelas,
com as de um hostel para jovens viajantes. A qualidade pode
NEUE FORM

desafios e este foi um dos

occupancy rate.

enxuto?

custar caro. Mas nem sempre é assim, visto que atualmente há
diferentes interpretações sobre o que é luxo. Temos identificado
recentemente uma mudança do materialismo para o bem-estar.
A limited budget is no problem for us, with respect to neither
function nor aesthetics. On the contrary, it gives us a sure
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‘

Thomas Korb gosta de

foundation on which to prepare the design. It gives a clear
framework within which to work and arrive at a design that
makes proper sense, whether for a luxurious five-star hideaway
resort or a youth hostel.
Quality can be very expensive. But that is not always so,

perder as características
originais.
Thomas Korb likes a challenge
and this was a big one: to
convert the stables at the
Schloss Weissenhaus country
house, making it suitable for
hotel guests, but without loss of
the original character.

'

SCHLOSS WEISSENHAUS
GRAND VILLAGE RESORT & SPA

Este hotel cinco estrelas na costa do Báltico combina o tradicional com
o moderno, o autêntico com o exclusivo. O prédio foi cuidadosamente
restaurado, incorporando tudo aquilo que um hóspede amante do luxo
deseja.
This five-star hotel on the Baltic coast blends the traditional with modern,
authenticity and exclusivity. The building has been carefully and lovingly
restored, and incorporates everything that might be required by the luxuryloving guest.

QUARTOS, SUITES E UNIDADES DE ACOMODAÇÃO
ROOMS, SUITES AND ACCOMMODATION UNITS
Este hotel cinco estrelas na costa do Báltico combina o tradicional com
o moderno, o autêntico com o exclusivo. O prédio foi cuidadosamente
restaurado, incorporando tudo aquilo que um hóspede amante do luxo
deseja.
Decisions decisions. Guests can choose their class of accommodation to
personal taste: superior individual room, suite, or premium room with sauna
and fireplace; personal beach house with open air sauna.

NEUE FORM

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E SPA
FOOD SERVICE AND SPA
O hotel oferece diferentes opções de serviços de alimentação, com
restaurantes, bistrôs e bares. O spa de 1.500 m² tem uma gama de opções
que não deixa a desejar, como, por exemplo, o banho turco, a câmara de
neve e o banho à vapor.
The hotel has different types of quality food service provision, with
restaurants, bistros and bars. The 1,500 m² spa zone has a range of facilities
leaving nothing to be desired, such as Turkish bath, snow chamber and
steam bath.
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A Freifrau produz uma gama de cadeiras e poltronas feitas a partir de couro e
tecidos exclusicos, como veludo, queridinho do momento. Foto: Freifrau
Freifrau makes a range of chairs and armchairs in leather and exclusive fabrics,
such as the currently fashionable velvet. Photo: Freifrau.
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SENSUOUS PERSONAL ITEMS

SEDUTORAS
PEÇAS EXCLUSIVAS

A Freifrau produz uma gama de cadeiras e poltronas
feitas a partir de couro e tecidos exclusivos, como
veludo, queridinho do momento. Foto: Freifrau
Freifrau makes a range of chairs and armchairs in
leather and exclusive fabrics, such as the currently
fashionable velvet. Photo: Freifrau.

O designer Patrick Frey inspirou-se na poltrona ‘cocktail chair’, dos anos
50, para projetar a “Romy”. O encosto é agradavelmente flexível e se
adapta a diferentes posturas. Foto: Freifrau
Designer Patrick Frey was inspired by a cocktail chair from the '50s to
design the 'Romy'. The backrest is pleasantly flexible and adapts to a
range of seating postures. Photo: Freifrau.

A tradicional fabricante artesanal de cadeiras Freifrau está sediada em Lemgo, no coração do polo
moveleiro da Alemanha. O proprietário Jörg Helweg usa tanto novos quando renomados designers
para criar as cadeiras atemporais e atraentes. Feitas à mão, as cadeiras combinam características
artesanais com um alto grau e individualização, fazendo com que as peças da Freifrau sejam
muito pessoais. Do outro lado, a habilidade da Interlübke está em criar artigos de luxo a partir
de armários. Em seu novo showroom, em Rheda-Wiedenbrück, os visitantes podem admirar a
combinação entre a modernidade e o amor pela experiementação ao lado da gama de produtos.
O proprietário Dr. Peter Rutishauser diz: "Nós paramos de produzir 'monumentos' há muito tempo.
Nosso objetivo é criar uma colagem no lugar de uma pintura." Esta abordagem ganha forma a
partir da escolha de cores: amarelo, caril, vermelho escuro, cinza e preto, misturado com materiais
como ardósia, couro, metal, madeira e concreto.
Traditional hand-made chair manufacturer Freifrau is based at Lemgo in the heart of Germany’s
furniture-making region. The proprietor Jörg Helweg uses both well-known and new designers to
create chairs of sensuous and timeless quality. These hand-made chairs combine the quality of
human craftsmanship with a high degree of individualisation, making a Freifrau chair something
very personal.
By contrast, Interlübke’s skill is in creating luxury items from free-standing cabinets. At their new
showroom in Rheda-Wiedenbrück visitors can admire their combination of modernity and love
of experimentation alongside the range of products. The boss Dr. Peter Rutishauser says: “We
stopped making ‘monuments’ long ago. We aim to create a collage in lieu of a painting.” This approach gets a boost from the choice of colours: yellow, curry, dark red, grey and black, mixed with
NEUE FORM

such materials as slate, leather, metal, wood and concrete.

GERMAN DESIGN LABELS:
MARCAS COM DESIGN ALEMÃO:
FREIFRAU SITZMÖBELMANUFAKTUR E INTERLÜBKE
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Interlübke no trabalho: o novo showroom da empresa está em uso permanente
pela equipe como um escritório aberto. Foto: arcade
Interlübke at work: the company's new showroom loft is in permanent use by the
staff as an open-plan office. Photo: arcade.

MARCAS
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Nosso objetivo é
criar uma colagem
no lugar de uma
pintura. We aim to
create a collage in
lieu of a painting.

'

Mostruário com materiais
de alta qualidade, um item
exclusivo: o novo “Cubo
Gap” é muito mais do que
um atrativo.
High-class materials
showcase an important
personal possession: the
new 'Cube Gap' cabinet is
much more than a mere
eye-catcher.

Diretoria administrativa da Interlübke: Dr. Richard Lenz, Dr. Peter Rutishauser e
Peter Gale (da esquerda). Foto: arcade.
The Interlübke management team: Dr. Richard Lenz, Dr. Peter Rutishauser and
Peter Galfe (from left). Photo: arcade.

http://goo.gl/jti5Di
Saiba
mais clicando aqui

URBAN HOMELINESS

RUSTICAMENTE URBANO

NEUE FORM

MARCAS COM DESIGN ALEMÃO: MÖLLER DESIGN E KFF DESIGN
GERMAN DESIGN LABELS: MÖLLER DESIGN AND KFF DESIGN
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Reduzido ao essencial, combinando o máximo de conforto e qualidade esse é o lema da Möller Design. Foto: Möller Design.
Reduced to essentials, combined with a maximum of comfort and quality –
that's the motto at Möller Design. Photo: Möller Design.

Linhas claras e proporções bem
equilibradas diferenciam o “Rag Boxes”.
Foto:Möller Design
Clean lines and well-balanced proportions
set the 'Rag Boxes' apart. Photo: Möller
Design.

Há algo acontecendo em Lemgo, com o objetivo de

There is something happening at Lemgo, with the aim

dar aos dormitórios a importância que merecem: nesta

of giving the bedroom the importance it deserves: in

quieta parte leste de Westphalia, na Alemanha, por

this quiet part of Germany’s East Westphalia furniture

mais de 20 anos, a indústria moveleira Möller Design

industry, for more than 20 years Möller Design has been

vem produzindo camas que priorizam o design. O

making beds with the emphasis on design. The business

negócio que é gerido em conjunto por Rolf Helweg e

is jointly managed by Rolf Helweg and Winfried Nilling:

Winfried Nilling: "Nós amamos os materiais naturais

“We love natural materials such as leather and wood,

como o couro e a madeira, mas também apreciamos

but we also like the simplicity and straight lines done so

a simplicidade e as linhas retas tão bem feitas pelos

well by Scandinavian designers.” These two have the

designer escandivanos." Estes dois têm a mesma meta

same long-term goal of creating high quality furniture

a longo prazo, a de criar móveis de alta qualidade, ricos

with good detail in products that will last many years.

em detalhes e produtos que irão durar muitos anos.

KFF Design – also in Lemgo and managed Jens Lewe

A KFF Design, também situada em Lemgo e

– makes comfortable chairs, benches and matching

administrada por Jens Lewe, produz confortáveis

tables of great design ‘Made in Germany’. These are the

cadeiras, bancos e jogos de mesa com o excelente

core skills at KFF Design, which has made a name for

design "made in Germany". Estes são os produtos

itself both in the private and contract business sectors.

base da KFF Design, que construiu seu nome dentro
do setor privado assim como no sob encomenda.

NEUE FORM

Rusticamente urbano: a última linha de
“thread beds” são macias, com um estofado
aconchegante mas sem perder a elegância.
Foto: Möller Design.
Urban Homeliness: the latest line of
'Thread' beds ‘ are soft with cosy upholstery,
but without loss of elegance. Photo: Möller
Design.
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Na loja de couro: o diretor da KFF-Design Jens Lewe. Foto: Heiner Koepcke.
In the leather store: KFF-Design managing director Jens Lewe. Photo: Heiner Koepcke.

“Lhasa”, confortável banqueta alta da
KFF Design. Foto: KFF Design.
Comfortable 'Lhasa' bar-chair from
KFF Design. Photo: KFF Design.

‘

A KFF Design produz
confortáveis cadeiras, bancos e
jogos de mesa com o excelente
design 'made in Germany'.

KFF Design makes comfortable
chairs, benches and matching
tables of great design ‘Made in
MARCAS

A mesa “Artus” foi feita com altura padrão, mas também está disponível nas alturas
95 e 110 cm. A cadeira “D-Light” com sua armação feita em filigrama de arame dá
ao conjunto a leveza necessária. Foto: KFF Design.
The 'Artus' table is made to standard height, but is also available as a counter unit
set to 95 or 110 cm. The 'D-Light' chair with its filigree wire frame gives the table
and chair group the necessary appearance of lightness. Photo: KFF Design.

Germany’.

'

LIXEIRAS
WASTEBOY
COMPACTAS NO TAMANHO,
GRANDES NA CAPACIDADE
Quando o espaço para o projeto de uma cozinha é limitado, cada centímetro é importante e deve ser muito bem
utilizado. O sistema Wasteboy alia um design compacto a uma excelente capacidade de armazenamento, sem
falar da facilidade de montagem. Garante acesso confortável aos cestos, facilitando a eliminação e separação
dos resíduos de forma prática e higiênica. Composto por dois ou três cestos, o conjunto possui capacidade de
até 32 litros, ideal para uma família de até 4 pessoas.
http://goo.gl/PHWiUm
Clique
aqui e conheça essa e outras opções de lixeiras

www.hafele.com.br
41 3034-8150

TABLES AND CHAIRS IN SWISS-TIME

MESAS E CADEIRAS
NO TEMPO SUÍÇO

MARCAS

A FABRICANTE SUÍÇA HORGENGLARUS
SWISS MANUFACTURER HORGENGLARUS

Enquanto a indústria moveleira lança incessantemente

While the furniture industry unceasingly launches

novas coleções internacionalmente, a fabricante suíça

wide -ranging new collections on international

Horgenglarus define seu próprio calendário. Um novo

markets, Swiss manufacturer Horgenglarus sets its

produto? Ok, a cada alguns anos; é o bastante. A empresa

own time schedule. A new product? Okay, every few

coloca a sua confiança em produtos icônicos. Mas não

years; that's enough. This company puts its trust in

faltam ideias para a empresa dos alpes suíços; Confira.

iconic products. But the Swiss Glarnerland Valley is

NEUE FORM

not short of new ideas; see for yourself.
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A cerca de uma hora de carro, ao sudeste de Zurique, está Glarus, o

About one hour by car southeast of Zürich is Glarus, Switzerland's

menor 'cantão' da Suíça. Com uma população de 6.000 habitantes,

smallest Canton. With a population of 6,000, the town of Glarus is the

a cidade de Glarus é a menor capital de um 'cantão' suíço. Acima do

smallest Canton Capital in Switzerland. Above the valley, snow-capped

vale, montanhas cobertas de neve se estendem por 1.750 em direção

mountains extend 1,750 m into the sky. The Glarnerland valley is

ao céu. O Vale Glarnerland é cercado por montanhas rochosas. As

surrounded by rugged mountain rocks. Industry was established here in

indústrias foram estabelecidas nesta região um pouco mais cedo do

the Canton of Glarus quite a bit earlier than in other parts of the country:

que em outras partes do país: indústrias têxteis, de máquinas, de

textiles, machinery, building materials and timber all played their part. So

materiais de construção e madeira, todas desempenhado o seu papel.

it should be no surprise that Glarus is also home to Switzerland's oldest

Por isso, não é surpresa que a cidade de Glarus seja também a casa

manufacturer of tables and chairs: Horgenglarus has a work force of

da mais antiga fabricante de mesas e cadeiras da Suíça: Horgenglarus

50 and is known to just about everyone in Switzerland, but is virtually

conta com 50 colaboradores e é conhecida por quase todos na Suíça,

unknown beyond the national borders. The company was founded at

mas praticamente desconhecida para além das fronteiras nacionais. A

Zürich by Horgen in 1880 and has manufactured in Glarus since 1902.

empresa foi fundada em Zurique, por Horgen, em 1880, e construída

By focusing on its characteristic contract furniture for 130 years, it has

em Glarus em 1902. Ao se concentrar na sua natureza de fazer móveis

remained an elite member of the Swiss furniture industry.

sob encomenda durante 130 anos, a empresa permaneceu como um

The company specialises in wooden chairs and tables of excellent design

membro de elite da indústria moveleira suíça.

and manufactures to the highest traditional standards. Horgenglarus

A empresa é especializada na fabricação de cadeiras e mesas de

may have intimate unbroken links with tradition, but also makes use of

madeira de excelente design e com os mais altos padrões tradicionais.

the latest CNC technology. Throughout the 20th Century the company

A Horgenglarus pode ter fortes ligações com as tradições, mas também

worked with leading Swiss designers such as Max Bill, Robert and Trix

faz uso da mais recente tecnologia de automação. Ao longo do século

Haussmann to create numerous classics. Likewise, the well-known Studio

20, a empresa trabalhou com alguns dos principais designers suíços,

Hannes Wettstein has worked with Horenglarus for many years. Since

tais como Max Bill, Robert e Trix Haussmann, para criar inúmeros

Hannes Wettstein's death in 2008, the chief designer at her studio has

clássicos. Da mesma forma, o reconhecido Studio Hannes Wettstein

been Stephan Hürlemann. He said: "Horgenglarus is unique. On one side

tem trabalhado com a Horenglarus por muitos anos. Desde a morte de

it is very conservative, but on the other, highly innovative and open to new

Hannes Wettstein, em 2008, o designer-chefe em seu estúdio tem sido

ideas. For example, we organised a Designers' Saturday in Langenthal,

Stephan Hürlemann. Ele disse: "A Horgenglarus é única. De um lado,

where we demonstrated a highly unusual installation. I think some other

é muito conservadora, mas, por outro, altamente inovadora e aberta

manufacturers would have turned us down; not so Horgenglarus. That

a novas ideias. Por exemplo, organizávamos um evento chamado

was brave!"

"Sábado dos designers", em Langenthal, onde apresentamos peças

While members of the international furniture industry constantly try

diferenciadas. Acredito que outros fabricantes poderiam ter recusado

to outdo each other by flooding the market with huge new collections,

as nossas ideias, mas não a Horgenglarus. Isto isso foi corajoso!"

Horgenglarus is content to launch a new product every few years.

Enquanto os membros das indústrias moveleiras internacionais tentam

The three latest designs are from the Hannes Wettstein Studio. One of

constantemente superar umas às outras, inundando o mercado

these is the elegant ‘Klio’ stacking chair, whose backrest is bent to shape

A Horgenglarus é especializada em
móveis sob encomenda e pedidos
especiais. Projetados pelo Studio
Meda, em Londres, as “Cadeiras
Catedrais” foram escolhidas para
a igreja Hildesheim Mariendorn, na
Alemanha, como patrimônio mundial
da cultura.
Horgenglarus specialises in contract
furniture and special production runs.
Designed by the Studio Meda
in London, ‘Cathedral Chairs’
were chosen for the Hildesheim
Mariendorn Church in Germany, a
world cultural heritage site.

Marco Wenger, diretor da Horgenglarus.
Horgenglarus boss Marco Wenger.

Stephan Hürlemann, designer na Studio Hannes Wettstein
Designer Stephan Hürlemann, Studio Hannes Wettstein

Daniel Hunziker, designer na Design Works
Designer Daniel Hunziker, Design Works

com suas novas coleções enormes, a Horgenglarus contenta-

from one piece of wood on a machine over 100 years old. The Klio

se em lançar um novo produto a cada um ou outro ano. Os três

combines simplicity with strength and ergonomic shape, and fits perfectly

modelos mais recentes são do Hannes Wettstein Studio. Um deles

into the company's product typology. Another product in production since

é a elegante cadeira empilhável "Klio", cuja madeira do encosto foi

last year is a folding table first dating back to 1951: the clever, height-

moldada em uma máquina de mais de 100 anos de idade. A "Klio"

adjustable ‘Ess.Tee.Tisch’ was designed by Swiss architect Jürg Bally.

combina a simplicidade com força e forma ergonômica, e se encaixa

It has three crossed legs and is an iconic Swiss product whose folding

perfeitamente na tipologia de produtos da empresa. Outro produto em

mechanism stood in need of improvement. It was revised by designer

produção desde o ano passado, é a mesa dobrável 'Ess.Tee.Tisch',

Daniel Hunziker in cooperation with Bally's widow and son.

que tem a sua primeira versão datada e 1951. Esta mesa inteligente,

The complex motion sequence was perfected by a smaller mechanism

com altura regulável foi projetada pela arquiteto suíço Jürg Bally.

positioned under the tabletop, where it cannot be seen. A lever now

Ela tem três pernas cruzadas e é um produto suíço incônico, cujo

effortlessly converts the table from knee- to dining table-height. Daniel

mecanismo de dobragem carecia de melhorias. O design Daniel

Hunziker was delighted to be given the job: "It is tantamount to a

Hunziker, em cooperação com a viúva e o filho de Bally, revisaram

professional knighthood for a designer to be asked to do a job of this kind

o projeto. A complexa sequência de movimentos foi aperfeiçoada

by Horgenglarus."

por um pequeno mecanismo posicionado sob a superfície da mesa,
onde não pode ser visto. Agora, uma alavanca dobra suavemente as
articulações da mesa de jantar. Daniel Hunziker afirma que foi uma
honra realizar este projeto: "Para um designer, ser convidado pela
Horgenglarus, para realizar um trabalho deste tipo é algo comparável
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a ser nomeado cavaleiro real.
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1
A cadeira empilhável 'Klio' pode ser fornecida com uma largura total (2) ou com enconto reduzido (1). Ela tem uma forte semelhança com o
modelo original "Icon" (3) do Studio Wettstein. (4) A mesa "Ess.Tee.Tisch" revisada por Daniel Hunziker.
The 'Klio' stackable chair can be supplied either with a full-width (2) or shortened backrest (1). It bears a strong resemblance to the original
'Icon' (3) from Studio Wettstein. At 4, the 'Ess.Tee.Tisch' revised by Daniel Hunziker.

ENTREVISTA

Em casa comHadi Teherani
"O prazer na resolução de problemas"
AT HOME WITH HADI TEHERANI
“Enjoy – Cracking the Problem”

Entre os construtores ele é visto como o 'Karl Lagerfeld'
da profissão: auto-confiante, entusiasta e eloqüente. Seus
edifícios espetaculares, como os arranha-céus 'Crane
Houses', 'Dancing Towers' e 'Hamburg's 'Docklands',
em Colônia, são considerados ícones da arquitetura
da cidade. Visitamos o arquiteto Hadi Teherani para
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saber mais sobre o seu recente projeto para o HafenCity
Hamburgo e seu ponto de vista profissional sobre ser um
arquiteto.
Among master builders he is seen as the 'Karl Lagerfeld'
of the profession: self-confident, enthusiastic and eloquent.
His spectacular buildings such as Cologne's high-rise
70

'Crane Houses', the 'Dancing Towers' and Hamburg's
'Docklands' are icons of city architecture. We visited star
architect Hadi Teherani to learn about his latest design for
the HafenCity Hamburg and his professional view of being
an architect.

H a d i Te h e r a n i n a s c e u n o I r ã e s e m u d o u p a r a
Hamburgo com seus pais quando tinha seis anos.
Seus projetos icônicos incluem edifícios como o
Hamburger Bogen, Dockland, Passage Europa e o
Tanzenden Turmen, desenvolvimentos que fizeram
sua marca nas terras da segunda maior cidade da
Alemanha. Até 2012, ele era diretor nas empresas
Bothe, Richter e Teherani, mas agora dirige sua
própria empresa Teherani Hadi Group (arquitetura,
interiores e design do produto). Ele tem sido o
responsável por grandes projetos em cidades
como Frankfurt, Munique, Abu Dhabi, Bangalore,
Minsk e Moscou. Teharani também tem escritórios
em Moscou e na Índia. Seus edifícios e projetos de
produtos já ganharam muitos prêmios.

H a d i Te h e r a n i w a s b o r n i n I r a n a n d m ove d t o
Hamburg with his parents at the age of six. His iconic
designs include such buildings as the Hamburger
Bogen, Dockland, Europa Passage and the Tanzenden
Türmen, developments that have made their mark on
the face of Germany's second largest city. Until 2012
he was a principal in the Bothe, Richter, Teherani
architectural practice, but now runs his own company
the Hadi Teherani Group (architecture, interior and
product design). He has been responsible for major
projects in such places as Frankfurt, Munich, Abu
Dhabi, Bangalore, Minsk and Moscow. He also has
of fices in Moscow and India. His buildings and
product designs have won many awards.

Senhor Teharin, você fala que a localização determina a

Mister Teherani, you say that location determines the

arquitetura.

architecture.

Sim, essa é a minha filosofia. Quando eu vou visitar um novo

Yes, that is my philosophy. When I go to look at the site, I

terreno, eu já tenho uma idéia para o projeto em mente; você

already have an idea for the design in mind; you only have to

só precisa reconhecê-la. Em outras palavras, a arquitetura

recognise it. In other words, architecture must respond to the

deve responder às características do local. Se você estiver

location's characteristics. If you are developing a waterside

construindo à beira-mar, então você deve de alguma forma

site, then you must somehow embrace water as part of the

inserir a água como parte do design. Se a área está localizada

design. If the site is located in a gap between two existing

em uma lacuna entre dois edifícios existentes, você deve então

buildings, you must then consider how the new building will

considerar como o novo edifício vai se relacionar com os seus

relate to its neighbours. You must become familiar with the

vizinhos. Você precisa se familiarizar com a vizinhança para,

neighbourhood and then find an answer. Some observers

em seguida, encontrar uma resposta. Alguns observadores

disagree, because my buildings allegedly look so perfect

discordam, porque os meus edifícios supostamente parece tão

they could have been erected anywhere. But I always start by

perfeitos que poderiam ter sido erguidos em qualquer lugar.

studying the context and the city.

Mas sempre antes de começar eu busco estudar o contexto e a
cidade.

So when you inspected the site for the high-rise residential
towers to be built in HafenCity, what were your conclusions?

Então, quando você inspecionou o local no qual seriam
construídas as torres residenciais no HafenCity, quais foram as

Residents in a prestigious location such as HafenCity naturally

suas conclusões?

expect to have a view of the ships and harbour. Best of all is to
have a deck on every level. That acts as a link to ships' timbers

Moradores de uma localização privilegiada como a HafenCity

and lightness. Those are the elements that really interested

naturalmente esperam ter uma vista para os navios e para o

me. That's why there I have incorporated balconies loggia all

porto. O ideal é ter um deck para cada nível, que atuasse como

around; always slightly transposed to each other and quite

uma conexão entre a madeira dos navios e a leveza. Esses

individual.

foram os elementos que realmente me interessavam. É por isso
que eu inseri varandas em torno do edifício; sempre levemente
transpostas e muito exclusivas.

What influence was there on your design by the neighbouring
Marco-Polo tower and Unilever-Haus designed by Behnisch

Quais foram as suas influências nos projetos "Marco-Polo

Architekten?

Tower" e "Unilever-Haus", desenvolvido pelo escritório Behnisch
Architekten?

Once again, we designed to harmonise with the neighbours
by notional extension of their horizontal lines. We won the

Outra vez, o projeto foi pensado para harmonizar com a

competition because our design fits the neighbourhood. But

vizinhança e suas linhas horizontais. Ganhamos a concorrência

even so, we tried to do something different. The approach

porque o nosso projeto se encaixou com o bairro. Mas,

to the design starts in my head. I put myself in the residents'

mesmo assim, tentamos fazer algo diferente. A abordagem do

place and imagine that I want to buy a flat there; maybe one

projeto começou na minha cabeça. Coloquei-me no lugar dos

on the lowest floor without the best view. Then I ask, how can I

moradores e imaginei se eu compraria um apartamento lá;

design things so that I will still be content?

talvez um que ficasse em um andar mais baixo e sem a melhor
vista. Então me perguntei como eu poderia criar um projeto no

You prefer to design both the building exterior and interior.

qual eu ainda continuasse satisfeito com o resultado?
Yes, I view the transition between outside and inside as being
without clear-cut separation. Rooms, furniture, carpets and
tableware – they can all form part of the entire design. If you
Sim, eu vejo a transição entre o exterior e o interior sem uma

take an overall professional view, that's the way you look at

separação clara. Os quartos, móveis, tapetes e utensílios de

it. Some architects might say: "I'll put the walls there, and

mesa - tudo pode fazer parte do projeto. Se você tem uma

someone else can then finish off the interior. I've done my job."

visão profissional geral, é assim que você vê o projeto. Alguns

In my view, amounts to 'cut and run'. I can't do it that way. I

arquitetos podem dizer: "Eu sou responsável apenas pela parte

have to think the whole thing through – the modern Bauhaus

externa do projeto. A parte interna é responsabilidade de outra

approach. It's just the same for anybody working in product

pessoa." Na minha opinião isto é fugir da responsabilidade. E

design. We also design for industry and have a lot to do with

eu não consigo fazer isso. Eu tenho que pensar no projeto por

brands. If you design for Thonet, you cannot go against their

completo, uma abordagem moderna do Bauhaus. O mesmo

brand philosophy; you have to go with their historic flow. That

NEUE FORM

Você prefere projetar tanto o interior quanto o exterior do edifício.
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acontece com que trabalha com design de produto. Nós

way, we learn a great deal about companies, and that's great

também trabalhamos com a indústria e isto está muito ligado às

fun. At the moment we are in a competition for Birkenstock

marcas. Se você faz um projeto para a Thonet, você não pode ir

Shoes. Previously, I had no idea they were founded in 1774

contra a sua filosofia de marca; você tem que seguir o seu fluxo

and invented such things as the footbed; things that we now

histórico. Desta forma, nós aprendemos como trabalhar com as

take for granted. If you have been properly briefed, you can

empresas e isto foi ótimo. No momento, estamos participando

take it all into account.

de uma concorrência para trabalhar com a marca Birkenstock
Shoes. Anteriormente, eu não fazia ideia de que a compania
havia sido fundada em 1774 e que inventou produtos como a

Is it now more difficult to be an architect; with so many more

palmilha; algo que hoje nós já estamos acostumados. Se você

special requirements such as energy efficiency and smart

estiver bem informado, você pode dar conta de tudo.

homes?

Está mais difícil ser um arquiteto atualmente, com tantas

Those are all technical components that have become

exigências especiais como a eficiência energética e casa

much more complex. But for these there are engineers and

inteligentes?

specialists, so in this respect it is no more difficult. We only
need to comply with the building regulations to obtain planning

Estes são componentes técnicos que se tornaram muito mais

permission. However, this risks increased uniformity and

complexos. Mas para isto, existem engenheiros e especialistas,

reduced freedom to be creative, because the developers are

então não precisamos nos preocupar com isso. Precisamos

much more focused on certainty.

apenas respeitar as normas de construção para obter a

For example, if we have a glass house, a project manager

permissão de planejamento. No entanto, esta preocupação

may come along and say: "If we include a balustrade it will be

cresceu uniformemente e reduziu a liberdade criativa, pois

stronger, cost less, and we can install lower-cost heating." Of

os construtores estão muito mais focados na segurança. Por

course, that has little to do with architecture.

exemplo, se tivermos uma casa de vidro, e um gerente de
projeto vier e nos disser: "Se incluírmos balaústres, ela ficará

Why is there so much mediocre architecture?

mais robusta, custará menos e nos poderíamos instalar um
aquecimento de baixo custo." Desta forma, não há muito o que

My objective is always to produce a design that stands out

a arquitetura possa fazer.

from the average; such as the 'Dancing Towers' on Hamburg's
Reeperbahn, the city's biggest nightlife quar ter. There,

Por que há tantos projetos de arquitetura medíocre por ai?

we incorporated the spirit and thrust of St. Pauli within the

NEUE FORM

architecture. But of course, for this we had to take a risk,
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O meu objetivo é sempre criar um projeto acima da média,

and that doesn't always pay for the architect. You rarely

que se destaque; tais como o "Dancing Tower", no bairro de

gain financially if you venture into special architecture. The

Reeperbahn, em Hamburgo, região com a vida noturna mais

time needed just for preparation of the design is very long

movimentada da cidade. Neste projeto, incorporamos a essência

and is never covered by the fee. The same holds good for

e o espírito de St. Pauli dentro da arquitetura. Mas é claro, para

architectural contests: it costs 50,000 Euros to prepare

isso nós tivemos que assumir o risco e nem sempre ganhamos

a design and you are paid 5,000. For we architects, a

para isto. Você raramente ficará rico se apostar na criação

competition is a major turn-off. And if you design something

de projetos com arquitetura especiais. O tempo gasto para a

unusual it is naturally followed by more discussion, often even

elaboração de um projeto deste é muito longo e quase nunca

protest petitions. It is almost impossible to make architecture

cobre as despesas. O mesmo vale para as concorrências: custa

part of a democratic process, but many would like democratise

50 mil euros para desenvolver um projeto e você ganha apenas

architecture and have their say. Ar t is not democratic.

5 mil euros. Para nós, arquitetos, os concursos são um tanto

Nobody told Beuys he should put his greasepaint elsewhere!

desanimadores. E se você projetar algo diferente, naturalmente,

This is a difficult subject. Superb architecture displaying

será alvo de discussões, e muitas vezes até mesmo protestos

great power and admired by all – such as the Colossus in

e petições. É quase impossível fazer uma boa arquitetura

Rome – often only happened because emperors and rulers

dentro de um processo democrático, mas muitos gostariam de

decreed that it should be so. In principle, that is also true of

democratizar a arquitetura, dando a sua opinião. A arte não é

the Elbphilharmonie development in Hamburg. Nobody was

democrática. Ninguém nunca disse à Joseph Beuys aonde ele

consulted. If they had been, the project would never have got

deveria colocar as suas pinturas. Este é um assunto polêmico.

off the ground. There are several examples of projects that

Grandes projetos arquitetônicos são admirados por todos - como

have been brought down.

o Colisseu, em Roma - mas eles só existem pois imperadores ou
ditadores ordenaram a sua construção. Em princípio, o mesmo

In spite of that, is architecture still as much fun as 20 years

aconteceu com o Elbphilharmonie, em Hamburgo. Niguém

ago?

foi consultado previamente, e se o tivessem feito, o projeto

EM CASA COM HADI TEHERANI
“O prazer na resolução de
problemas”

O projeto vencedor para os novos edifícios residenciais da
Hadi Teherani será construído em um dos melhores locais em
Hamburgo CityHafen: Am Strandkai. Sua prática arquitetônica foi
uma das cinco na competição para criar um projeto para este local
proeminente. Possui varandas irregulares e galerias que lembram
os amplos conveses dos navios, com uma vista grandiosa para o
Rio Elba e o porto.
Hadi Teherani's winning design for new high-rise flats will be
constructed on one of the best sites in Hamburg's CityHafen:
Am Strandkai. His architectural practice was one of five in
competition for the commission to design for this prominent
location. It features irregular balconies and loggias reminiscent
of expansive ships' decks, with a grandiose view of the River
Elbe and harbour.

provavelemente nunca sairia do papel. Existem outros vários

In my case yes, because I have striven to find gaps; while

exemplos de projetos que foram barrados.

others have perhaps said to themselves: " Why should I
bother? The developer does not want it, the project manager

Apesar disso, a arquitetura continua sendo tão divertida como

is a nuisance and the city just wants something that is normal."

há 20 anos?

Many architects limit their goals to avoid making a loss. Only

No meu caso sim, porque eu tenho lutado para encontrar

good result. But in my case, I really am interested in the result.

brechas; enquanto outros, talvez, digam a si mesmos: "Por que

When I drive past one of my buildings, or see it on television,

eu deveria me incomodar se o construtor não quer, se para o

it gives me so much satisfaction that I forget the blood, toil,

gerente de projetos é um incômodo e a cidade só quer algo

sweat and tears it cost me. A building erected in dockland also

normal?" Muitos arquitetos limitam seus objetivos para evitar

represents a cultural gift to the city. If you watch German TV

desgastes. Apenas os idealistas abrem mão do lado financeiro

morning news, my Cologne 'Crane Houses' are always there

e dos créditos em troca de um bom resultado. Mas no meu

in the background. They have achieved iconic status – and this

caso, eu realmente estou interessado no resultado. Quando eu

in a city where for 200 years the skyline was dominated by the

passo em frente a um de meus edifícios, ou os vejo na televisão,

twin Cathedral spires. The mere fact that we were allowed to

fico tão satisfeito que esqueco o trabalho árduo que tive e

build something else of equal height was a major tribute to the

todo o sangue, suor e lágrimas que o projeto me custou. Um

design. In spatial terms, the buildings work together.

edifício construído em uma área portuária também representa

NEUE FORM

the idealists deny pecuniary interest and claim they only want a
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EM CASA COM HADI TEHERANI
“O prazer na resolução de problemas”
A estrutura de aço e vidro rouba a atenção e se destaca a
partir do padrão geomértico regular da cidade: Foto:
Cordelia Ewerth, Hammoor.
ʻdancing towersʼ on Hamburg's Reeperbahn
The attention-getting steel and glass structure stands out
clearly from the regular geometric city pattern. Photo:
Cordelia Ewerth, Hammoor.

um presente cultural para a cidade. Se você assiste ao jornal
matinal da TV alemã, você vê em Colônia o meu projeto "Crane
House" como fundo. Ele alcançou o status de ícone - e isso
em uma cidade onde há 200 anos o horizonte era domininado
apenas pelas torres da Catedral. O simples fato de terem nos
autorizados a construir algo da mesma altura foi um grande
tributo ao design. Em termos espaciais, os edifícios trabalham
juntos.
Em sua opinião, qual é atualmente a construção mais
interessante em Hamburgo?
A Elbphilharmonie. Quando o projeto for concluído, será o
destaque da cidade. Mesmo que ele custe um bilhão de Euros,
ele vai atrair toda a cidade, porque será um espaço público
fabuloso. Será a coroa arquitetônica de Hamburgo; seguido dos

I n yo u r o p i n i o n , w ha t i s c u r r en t ly t h e m o s t exc i t i n g
development in Hamburg?
The Elbphilharmonie. When it is finished, it will be the main
driver. Even if it ends up costing a billion Euros it will draw in
the whole city because if will have fabulous public spaces. It
will be Hamburg's architectural crown; and will be followed by
my buildings.

meus edifícios.
Qual conselho você daria aos novos arquitetos?
Em primeiro lugar, que eles gostem do que fazem. Como
arquiteto, você precisa ser determinado e gostar de resolver
problemas; não apenas realizar o trabalho rapidamente, sem
pensar com cuidado nele. As recentes reformas alemães no
ensino superior no nível de bachalerado reduziu o período de
estudo para quatro ou oito semestres. Levei sete anos para me
qualificar e isto exigiu muitas horas de estudo. Na qualificação,
você não pode começar a desenhar. Leva tempo para treinar
e conseguir produzir algo criativo. Muitos não se dedicam o
tempo necessário. A nova geração também é muito seca. Há
exceções, mas não são muitas. Não é fácil encontrar bons
profissionais, é preciso tempo para levá-los até o ponto onde

What advice would you give to young architects?
Firstly, that they must enjoy what they do. As an architect
you need fire in your belly and enjoy cracking the problem;
not just to get the job done quickly without thinking it through
carefully. The recent German reforms in higher education
to the Bachelor degree has reduced the study period to four
or eight Semesters. It took me seven years to qualify and
required many study journeys. On qualification, you cannot
start designing. It takes time for training to bring on something
creative. Many do not take the time. The young generation is
also drier. There are exceptions, but not many. It is not easy
to find good people and you need time to get them to the point
where they are fired-up.

eles estejam prontos.
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Você mora em Hamburgo. Qual é o seu lugar favorito?
O meu lugar é em toda parte e em qualquer lugar que seja
belo, e onde quer que eu esteja, eu organizo as coisas de
acordo. A estética e proporções tem que estar certos. Moro em
Hamburgo, mas eu também tenho escritórios em Moscou e na
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Índia, então eu viajo muito. Estas são as riquezas inestimáveis:
conhecer pessoas novas, diferentes mentalidades e comidas
diferentes. Eu amo a variedade constante. Ele traz força e dá
inspiração, mas é extenuante. Seria muito mais fácil se eles
pudessem simplesmente me teletransportar. Isso seria mágico!

You are based in Hamburg. Is it your favourite place?
My place is everywhere and anywhere that is beautiful, and
wherever I am I arrange things accordingly. The aesthetics
and proportions have to be right. I am based in Hamburg, but I
also have offices in Moscow and India, so I travel a great deal.
These are priceless riches: meeting new people, different
mentalities and different food. I love the constant variety. It
brings strength and gives inspiration, but is strenuous. It would
be much easier if they could simply 'beam me up'. That would
be magic!

ENCANTO AO
PRIMEIRO TOQUE
UMA COMPLETA DE LINHA DE SOLUÇÕES
PARA PORTAS.
Uma porta sem a ferragem correta é meramente um pedaço de madeira. As dobradiças, maçanetas,
fechaduras, molas e acessórios, quando instaladas, fornecerem a verdadeira funcionalidade de montagem,
utilização, segurança e conveniência às portas.
http://goo.gl/JmxrjZ
Clique aqui e conheça mais sobre a linha de ferragens para arqueitetura.

www.hafele.com.br

THE HAUS MUST BE OPEN!

A “DAS HAUS”

PRECISA SER ABERTA!
ENTREVISTA COM
SEBASTIAN HERKNER
INTERVIEW WITH
SEBASTIAN HERKNER

ENTREVISTA
A casualmente elegante poltrona "Ala", para a La
Cividina.
The casually elegant 'Ala' armchair for La Cividina.

Sebastian Herkner foi o escolhido para projetar
a ' Das H aus' ne st a últ ima ediç ão da Feira
Internacional do Móvel, em Colônia. Esta é uma
ótima escolha; uma vez que este jovem designer é
um dos talentos mais criativos da Alemanha e tem
sido responsável pelo início de algumas mudanças
no design. Ele tem se afastado da rídiga cultura
Bauhaus para um estilo que combina charme e
poesia. Nós nos encontramos para ouvir um pouco
sobre suas idéias para a 'Haus' que, segundo ele,
teve como objetivo um design que expressasse
abertura e hospitalidade!

NEUE FORM

Sebastian Herkner has been chosen to design 'Das
Haus' at this International Cologne Furniture Fair.
This is a great choice; since this young designer
is one of Germany's most creative talents and has
been responsible for the initiation of a quiet change
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Sensação: Herkner projetou a icônica
lâmpada "Oda" para a Pulpo. O
formato de balão parece pairar sobre
um suporte de filigrama.
Sensation: Herkner designed the
iconic 'Oda' lamp for Pulpo. The
balloon form seems to hover on a
filigree stand.

in design. He has moved design away from the
severe Bauhaus culture to style combining charm
with poetry. We met to learn of his ideas for the
'Haus', he says the goal is a design expressing
openness with hospitality!

De volta ao básico: os objetos de vidro "Compagno", para a Bosa.
Back to basics: 'Compagno' glass objects for Bosa.

e transparente; não haverá paredes rígidas. A mensagem
subliminar será o atual desafio de abrigar os refugiados e os
candidatos a asilo, e os pedidos para recusar a entrada deles.
My ‘Haus’ should be open, hospitable and transparent; no rigid
walls. The underlying trigger is the current challenge to house

ENTREVISTA COM SEBASTIAN HERKNER

refugees and asylum-seekers, and calls to shut them out.
Então, o seu projeto será uma resposta a estes eventos

Sebastian, agora, você será o responsável pelo projeto ‘Das
Haus’ na próxima edição da Feira Internacional do Móvel.
Sebastian, Now, you are to design ‘Das Haus’ at the forthcoming
International Cologne Furniture Fair.

mundiais atuais?
So your design is a response to current world events?
Certamente, não é tão simples para refletir estes componentes
políticos no projeto para a ‘Haus’. Mas, se você refletir sobre

É uma grande honra ter recebido este convite e é claro que estou
muito feliz; ainda mais, porque tenho uma relação muito próxima
a esta feira, devido a minha participação prévia no Concurso D3
e meu trabalho até hoje.
It is a great honour to be entrusted with this task and I am
naturally very pleased; the more so, because I have a very close
association with this trade fair due to my earlier participation in
the D3 Contest and my work to date.

uma casa em um sentido mais amplo, verá que existem
modelos diferentes: casas abertas, móveis, como as tendas e
os yurts, nos quais as pessoas vivem, comem e bebem. Quando
meus avós eram jovens, era incomum trancar a porta da frente.
Um vizinho poderia simplesmente bater e depois entrar. Isso,
às vezes, ainda acontece em cidades rurais, que está em
completo contraste com as aglomerações urbanas, nas quais
atualmente vemos o aumento dos condomínios fechados com
apartamentos de luxo, portaria e cercas para todos os lados.

Você já tem uma ideia de que mensagem quer passar com o
projeto para a ‘Haus’? O que você mais gostaria de transmitir?
Have you already got an idea of what the ‘Haus’ should
communicate? What would you most like to achieve?

Aqui, a intenção é a de isolar e manter os estranhos fora. Há,
ainda, as tendências atuais como Airbnb, carona solidária e
plataformas virtuais que incentivam o intercâmbio. São estes
aspectos de compartilhamento que eu espero trazer para a
‘Haus’. É por isso que considero realmente importante que seja
um lugar de encontro. A cozinha vai desempenhar um grande
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Meu projeto para a ‘Haus’ deverá ser aberto, hospitaleiro
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A fabulosa 'Bell Table' (ClassiCon) construiu seu nome e reviveu a popularidade do vidro colorido.
The fabulous 'Bell Table' (ClassiCon) made his name and revived the popularity of coloured glass.

Os brilhantes e decorativos "Conteiners", para a Pulpo, trouxeram de volta o
uso mais abrangente do vidro prateado.
The sparkling, decorative 'Containers' for Pulpo brought back the wider use of
silvered glass.

Herkner ama a interação entre diferentes tipos
de materiais, tais como nas mesas de apoio
"Salute" para La Chance.
Herkner loves the interplay between different
types of material, such as in the 'Salute'
incidental tables for La Chance.

papel. Se você pensar nas festas que acontecem em casa, a
maioria da ação ocorre na cozinha.
Certainly, it is not so easy to reflect political components in

Your form language is quite independent, and bears no association

the ‘Haus’. But if you think about homes in the general sense,

with the severe German Bauhaus style.

there are different models: mobile, open houses such as
yurts and tents in which people live, eat and drink. When my

Sim, graças à Deus! (risadas)

grandparents were young, it was unusual to lock the front

Yes, thank God! (laughter).

door. A neighbour would simply knock and then walk in.
That still sometimes happens in country districts. That is in

Exatamente, graças à Deus. Por outro lado, seus desenhos são

complete contrast to conurbations in which we now see the

uma troca sutil entre as cores e os materiais, muitas vezes como

arrival of gated communities with luxury flats, a concierge and

um elemento poético.

a fence all round. Here, the intention is to isolate, and keep

Thank God, exactly. By contrast, your designs are a subtle

out strangers. Then there are current trends like Airbnb, car-

interchange between colours and materials, often with a poetic

sharing and online-platforms for home-exchange. It is these

element.

sharing aspects that I hope to see brought out in ‘Haus’.
That’s why I think it really important to be a meeting place.

Essa é exatamente o meu diferencial e a razão pela qual eu sou

The kitchen will play a big part. If you think of parties in the

abordado por tantas empresas.

home, most of the action is in the kitchen.

That is precisely my advantage and the reason why I am
approached by so many firms.

Além de produtos, tais como a “Bell Table” e a “Oda”, que
você projetou para a Pulpo, o que mais estará na ‘Haus’? Seu

De onde você tira suas ideias? Há algum designer de quem você

trabalho na Pulpo tem sido excelente.

poderia se inspirar, por exemplo?

In addition to the products such as the ‘Bell Table’ and ‘Oda’

Where do you get your ideas? Are there any designers whom you

you designed for Pulpo, what else will there be in the ‘Haus’?

could hold up as an example?

Your work with Pulpo has been great.
Não necessariamente em design, eu prefiro as artes. Eu tiro muita
Sim, um desenvolvimento brilhante! Haverá dois ou três

inspiração de lá.

novos produtos que eu projetei para Pulpo. Além disso, há

Not really in design; rather in art. I draw much inspiration there.
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algum tempo, temos trabalhado em um projeto para Dedon,
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que será apresentado pela primeira vez na ‘Haus’. E haverá

Quais são os artistas que você acompanha atualmente?

uma série de outros novos produtos em exposição, alguns

What artists interest you at the moment?

dos quais foram projetados especificamente para a ‘Haus’.
Yes, a brilliant development! There will be two or three new

Há

muitos,

por

exemplo,

Michael

Sailstorfer.

Eles

são,

products I designed for Pulpo. Also, for some time we have

principalmente, artistas jovens que vivem em Berlim ou nas

been working on a project for Dedon that will be shown for the

proximidades; artistas com uma abordagem filosófica emocionante.

first time in the ‘Haus’. And there will be a number of other new

Além disso, sempre fui fascinado por artesanato, o que também

products on show, some of which were designed specifically

será visível no meu projeto para a ‘Haus’. Recentemente tenho

for the ‘Haus’.

sido abordado por muitas empresas internacionais que são
particularmente interessados neste aspecto.

Sua forma de linguagem é bastante independente e não tem

There are many, for example Michael Sailstorfer. They are mainly

qualquer associação com o rígido estilo alemão Bauhaus.

younger artists living in or near Berlin; artists with an exciting

O vaso "Norma"
é uma peça de
mostruário desenhada
para Verreum.
The 'Norma' vase is a
showpiece designed
for Verreum.
As mesas laterais "Alwa" combina o uso de vidro colorido e metal.
The 'Alwa' incidental tables for Pulpo combines the use of coloured glass and metal.

philosophical approach. Further, I have always been fascinated
by craftwork and that will also be visible in the ‘Haus’. Recently I
have been approached by many international companies that are

Simples, mas atraente: a lâmpada
"Collar" para a Gubi.
Simple, yet eye-catching: the 'Collar'
lamp for Gubi.

particularly interested in this aspect.
A sua coleção de grande sucesso ‘Banjooli’, para a Moroso,foi feita
à mão.
Your highly successful ‘Banjooli’ collection for Moroso is also handmade.
Sim, ela é feita nos municípios de Dakar, no Senegal, e as vendas
estão indo muito bem. Na verdade tão bem, que no momento
temos dificuldade em atender aos pedidos. Mas o sucesso é ótimo;
as pessoas de lá estão recebendo apoio e é o que importa. Uma
pergunta básica é muito importante para o meu trabalho: onde e
como será feita a produção? Eu não vou trabalhar com empresas
muitas vezes há um paralelo com a indústria têxtil. Não há futuro
para um negócio que tem sua base de produção em outro lugar
apenas para aumentar a sua margem, mas que deixa de lado a
qualidade. Empresas como a Pulpo e ClassiCon provaram que é
possível fabricar na Alemanha.
Yes, it is made in the townships of Dakar in Senegal and sales
are going very well. In fact so well, that at the moment there is
difficulty in keeping up deliveries. But the success is great; the
people there are getting support and that is the most important
thing. One general question is very important for my work: where
and how will production take place? I won’t work with European
firms that will only manufacture in Asia or some place else, because
there are often parallels with the textiles industry. There is no future
in a business that takes its manufacturing base elsewhere just to
increase their margin, but where quality is then left in the lurch.
Companies such as Pulpo and ClassiCon have proved it quite
possible to manufacture in Germany.
É possível produzir todos os produtos artesanais na Alemanha?
Is it still possible to make all craft products in Germany?
Tudo é possível; há ainda muitas empresas artesanais, mas o seu
número vem diminuindo. Se nós fabricarmos na Alemanha, o knowhow - que já foi fortemente enraizado no artesanato qualificados -

No design do "Pipe", para a Moroso,
Herkner aumentou a interação entre
materiais e texturas para seu máximo.
In his 'Pipe' designs for Moroso,
Herkner raises the interplay between
different materials and textures to
their peak.

Germany the know-how – which was once strongly rooted in
skilled craft trades – stays here.
Você acha que ainda é possível reviver a tradição do
artesanato?
Do you think it still possible to revive the tradition of skilled
crafts?
Naturalmente. Um bom exemplo está nas Florestas da
Bavária, no Sul da Alemanha, onde a Table Bell é feita. O
artesão está formando novos aprendizes porque a mesa está
em produção contínua. Isso é, obviamente, um ótimo para
um negócio para as famílias artesãs, que agora estão na 14ª
geração.
Naturally. There is a good example in the Bavarian Forests
of South Germany, where the Bell Table is made. The craft
producer is now training new apprentices because the table
is in continuous production. That is obviously great for a longestablished family craft business, now in the 14th generation.

continuará aqui.
Anything is possible; there are still plenty of true skilled craft
businesses, but their number is declining. If we manufacture in

A entrevista foi feira por Heike Gessulat.
The interview was conducted by Heike Gessulat
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europeias que só vão produzir na Ásia ou em outro lugar, pois
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IDENTITY IS THE KEY ISSUE FOR OUR WORK

IDENTIDADE

É A PALAVRA-CHAVE
DE NOSSO TRABALHO

ENTREVISTA

ENTREVISTA COM O GRUPO IPPOLITO FLEITZ
IPPOLITO FLEITZ GROUP INTERVIEW

Arquitetos Gunter Fleitz (esquerda) e Peter Ippolito
fundaram o seu escritório de arquitetura Ippolito
Fleitz em 2002. Com sede em Stuttgart, eles têm sido
conhecidos por uma abordagem diferente no projetar.
Architects Gunter Fleitz (left) and Peter Ippolito founded
their design and architectural practice Ippolito Fleitz in
2002. Based in Stuttgart, they have become known for
an unusual approach to design.

Eles empregam elementos narrativos e brincam com imagens de sonhos para criar áreas de trabalho que evocam
sentimentos fortes. Eles sempre baseam seus trabalhos sobre a identidade de negócio individual. Um exemplo foi a
revitalização do edifício "Solo West", no centro de West End, na cidade de Frankfurt. O co-fundador da Ippolito Fleitz,
Gunter Fleitz descreve como a arquitetura e o design transformam um simples escritório em um lugar agradável para
estar.
They employ narrative elements and play with dream images to create working areas evoking strong feelings. They
always base their designs on the identity of the individual business. One example was the revitalisation of the ‘Solo
West’ building in Frankfurt's West End city centre. Co-founder of Ippolito Fleitz Gunter Fleitz, describes how the
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architecture and design practice transforms a mere office, into a delightful place to be.
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Ao entrar no lobby da Phoenix Real Estate, o visitante é
confrontado por um enorme armário de vidro que comporta uma
selva selvagem viva. Títulos de músicas dos Beatles acionaram
a imaginação. Obras de arte temáticas deixam no ar a natureza
do negócio e são um aceno e uma piscadela para a natureza do
negócio, dando vida as zonas de trabalho claramente marcadas.
On entering the Phoenix Real Estate lobby, the visitor is
confronted by a huge glass cabinet holding a wild jungle of
evergreens. Titles from Beatles songs trigger the imagination. Art
motives are a nod and a wink at the nature of the business and
liven up the clearly denoted work zones.

Mr. Fleitz, quando olhamos para os seus projetos, por vezes
espectaculares, como o “Solo West”, em Frankfurt, fica claro
que, em primeiro lugar, você é um contador de histórias, e, em
seguida, um designer.
Mr. Fleitz, when looking at your sometimes spectacular projects
such as ‘Solo West’ in Frankfurt, it becomes clear that in the first
place you are a storyteller, and then a designer.
O aspecto narrativo foi especificamente solicitado pelos
proprietários do imóvel, a Phoenix Real Estate, cujo lobby e
escritórios estão no sexto andar. O desejo deles era um design
de interiores que contrastasse com o classico bloco de dezenas
de andares de escritórios projetado pelo arquiteto Jo. Franzke.
Queríamos que o lobby do Phoenix fosse claramente diferentes
dos outros arranha-céus de escritórios de Frankfurt. No entanto,
ele também teria que funcionar como um “cartão de visitas”
mantendo um certo grau de seriedade. O lobby se estende
através de dois níveis e para que os visitantes tivessem uma
impressão inconfundível ao entrar, recobrimos todas as paredes
com finas lâminas brancas. Adicionamos uma outra dimensão
encaixando um espelho assimétrico no teto. A leve iregularidade
é reforçada pelo design de iluminação, que desenvolvemos em
conjunto com os especialistas em iluminação da Lichtwerke, de
Colônia.
The narrative aspect was specifically requested by property
developer Phoenix Real Estate, whose lobby and offices are on
the sixth floor. Their wish was for an interior design providing
something of a contrast to the classic ten-story office block
designed by architects Jo. Franzke.
We wanted the Phoenix lobby to be clearly different from those
of other Frankfurt high-rise office blocks. Nevertheless, it also
had to function as a common ‘visiting card’ for all the businesses
renting in the building, and retain a certain seriousness. The lobby
extends through two levels and in order that on entering visitors
immediately gain an unmistakable impression, we clad all walls
with narrow, white lamella. We added another dimension by fitting
an asymmetric mirror to the ceiling. The relief-like irregularity is
reinforced by the lighting design, which we developed together
with Cologne lighting experts Lichtwerke.
Os visitantes dos escritórios da Phoenix Real Estate adentram
em um mundo quase exótico. Quão difícil - ou fácil - é persuadir
os clientes a aceitar uma proposta tão diferente?
The Phoenix Real Estate offices submerge visitors in an almost
exotic world. How difficult – or easy – is it to persuade clients to
accept an unusual design?
Nós chegamos a um patamar no qual os clientes em potencial
vêm até nós, exatamente porque eles viram e conhecem o nosso
trabalho; muitas vezes eles buscam este elemento surpresa.
A Phoenix Real Estate foi um desses clientes. Nós já nos
conhecíamos de projetos em que ambos tinham sido envolvidos,
por isso, sabíamos que eles estavam abertos a sugestões
inusitadas. Foi pouco como a história dos Beatles; um dia os
quatro donos da empresa estavam brincando que cada um tinha
uma semelhança com um dos “Fab Four”, e que eles eram todos
fãs Beatles. Isso nos deu a idéia de usar o título de uma famosa

canção dos Beatles quando projetamos e decoramos cada
escritório.
We have now got to the stage where potential clients approach us
precisely because they have seen and like our work; they often
want this element of surprise.
Phoenix Real Estate was one such. We already knew each other
from projects in which we had both been involved, so we knew
they were open to unusual suggestions. It was bit like the history
of the Beatles; one day the four company bosses were joking
that each one had a resemblance to one of the ‘Fab Four’, and
that they were all Beatles fans. This gave us the idea of using a
famous Beatle song title when designing and decorating each
office.
O título da canção paira como uma lenda néon em frente a um
impressionante pedaço de floresta. Qual foi a ideia subjacente?
The song title hovers as a neon legend in front of an impressive
jungle showcase. What was the underlying idea?
Queríamos criar um momento de grande impacto: a primeira
coisa que o visitante deveria ver era uma mistura de floresta e
plantas tropicais exóticas. Pretendeu-se deixar subentendido
o que acontece no mercado imobiliário. O efeito exótico foi
reforçado por um

painel de madeira quente e escura, e o

hábil direcionamento de luz. As áreas de trabalho, em sua
maioria brancas, prolongam-se pela recepção para dar uma
vista fantástica da cidade. As zonas de trabalho são decoradas
com uma variedade diferente de obras de arte, que podem ser
trocadas de tempos em tempos para renovar o ambiente. Todas
elas têm algum tipo de relação com a forma com que a empresa
se vê e deseja ser vista. Ao preparar um projeto, nós gostamos
de começar pelo início da história, deixando para que as pessoas
da empresa cuidem do depois, como, por exemplo, quando os
visitantes querem saber mais sobre o porquê do urso polar ou
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comum para todas as empresas que alugam salas no edifício,

dos cactos.
We wanted to create a moment of major impact: the first thing the
visitor should see was a jungle-like mix of exotic tropical plants. It
is intended as nod and wink towards what goes on in the property
development market. The exotic effect is underlined by the warm,
dark, wood wall panelling, and skilful direction of light. The mostly
white work zones stretch out from the reception point to give a
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INTERVIEW

As paredes do “Solo West” foram revestidas
por finas e irregulares lâminas brancas. O
espaço dá uma sensação futurística, com
assentos assimétricos e espelhos no teto.
The ‘Solo West’ lobby walls were covered
with narrow, irregular white lamella. The
room has a futuristic feeling, with asymmetric
seating and ceiling-mounted mirrors.

fantastic view of the city. Work zones are decorated with a variety

experience when mutual trust exists on both sides, much is

of different artwork that can be shifted from time to time to change

possible.

the setting. They all have some kind of relationship to the way the
company sees itself and is intended to be seen as the second

Aonde é que se encaixa a ‘Identidade Corporativa’? Existe

level. When preparing a design, we like to start at the beginning

agora uma desconfiança crescente nestes conceitos rígidos.

of the story, leaving the people in the firm to carry on with the

Quão permeável deve ser a Identidade Corporativa atualmente?

rest, for example when visitors want to know more about the polar

Where does ‘Corporate Identity’ fit in? There is now an increasing

bear or cactus motives.

distrust of rigid concepts. How permeable must the CI be in this
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day and age?
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Vocês se auto-denominam “Arquitetos de identidade”, soando de

Você está certo; houve uma mudança perceptível ao longo

uma forma quase que terapêutica. Vocês realmente ajudam o

dos dois a três últimos anos. Não há muito tempo, muitas

cliente a encontrarem a identidade dele?

empresas cegamente colocavam todo o seu design sob a

You describe yourselves as “Architects of Identity.” That almost

mesma identidade corporativa, mas esta aderência tão próxima

sounds ‘therapeutic’. Do you really help clients find their identity?

com a IC tem sido reduzida, o que é relativamente bom. Às

A identidade é uma questão fundamental dentro do nosso

vezes você vê que as cores do design corporativo são muito

trabalho, independentemente de se tratar de um projeto para um

apreciadas, e as pessoas

escritório ou um restaurante. Nós trabalhamos com o cliente para

intervalo no seu uso. É interessante utilizar alguns pontos de cor

chegar a um plano central. Acho que o que nos distinguem é o

nas áreas de trabalho. No meu ponto de vista, há uma mudança

fato de que sempre desenvolvemos uma próxima relação com

de pensamento em direção a criação de um ambiente mais

nosso cliente. Caso contrário, é impossível encontrar a resposta

agradável, em vez daquele olhar corporativo do departamento

certa.

de marketing.

O primeiro passo é conhecer ao máximo possível as pessoas

You are right; there has been a perceptible change over the

para as quais vamos trabalhar, o público-alvo. É preciso interagir

last two to three years. Not so long ago, many firms slavishly

e socializar. É natural que isto seja um pouco mais difícil em

placed all their design under the same corporate identity, but

grande empresas, porque, em geral, há uma maior distância

this close adherence to CI has now eased off, and that is quite

hierarquica para superar. No entanto, em nossa experiência,

right. Sometimes you see corporate design colours that are

quando existe confiança mútua, tudo é possível.

generally disliked, and people breathe a sigh of relief when they

Identity is a key issue within our work, irrespective of whether it is

drop away. In working areas, it is quite good enough to use a

an office or a restaurant design. We work with the client to arrive

bit of spot colour, if that. In my view, taste is shifting towards a

at a core plan. I think we are distinguished by the fact that we

fell-good atmosphere, to soft factors rather than the views of the

always develop a close relationship with the client. Otherwise, it

marketing department.

agradecem quando se tem um

is impossible to provide a specific answer.
The first step is to get to know the client’s people and the

Fator de bem-estar: na realidade, o quão importante é isto para

target group as closely as possible; we need to rub shoulders.

as empresas com quem você trabalha?

That is naturally sometimes a bit difficult when dealing with a

Feel-good factor: in reality, how important is this to the companies

big corporation because, generally speaking, there is greater

for whom you work?

distance to overcome between the hierarchies. However, in our

Para um arquiteto, é naturalmente uma bênção se o cliente

jovens se você oferecer um ambiente de trabalho adequado,

que desencadeie o entusiasmo dos funcionários. Em nossa

ao invés daquele mundo cinza da engenharia.

experiência, um número crescente de empregadores - em

For an architect, it is naturally a blessing in disguise if the client

particular as empresas de grande a médio porte - têm chegado

realises he needs to create a working environment that triggers

à conclusão de as áreas de escritório existentes estão abaixo

employee enthusiasm. In our experience, increasing numbers

do ideal. Eles frequentemente reconhecem o valor agregado

of attractive employers – in particular large middle-sized

quando a equipe passa a expressar orgulho de seus escritórios

firms – have come to the conclusion that their existing office

e instalações, estando felizes por passar tempo lá, sentindo-se

accommodation is sub-optimal. They frequently recognise

inspirados. Além disso, as empresas cada vez mais entendem

the value added when staff express pride in their office

que elas podem contratar as pessoas certas, oferecendo um

accommodation, and are happy to spend time there and feel

ambiente estimulante. Além da remuneração e equipamento

inspired. In addition, businesses now increasingly understand

técnico fornecido, o ambiente de trabalho é levado muito em

they can recruit the right people by offering a stimulating

consideração no momento de aceitar uma oferta de emprego. Em

environment. In addition to the pay and technical equipment

particular, você só pode recrutar desenvolvedores de software
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percebe que é necessário criar um ambiente de trabalho
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provided, the office environment is very high on the agenda of

fine-tune using warm colours and wood colours.

those considering acceptance of a job offer. In particular, you

From our point of view, it is naturally ideal if we are given free

can only recruit young software developers if they are provided

rein to redesign the entire space – wall, floor and ceiling – rather

with a suitable environment, rather than the grey-grey world of

than just to select the furniture. It becomes more critical if you

engineering.

come across rented facilities in which little change is possible.
There’s not much you can do when the room has a ceiling with an

Em geral, as pessoas dizem que gostariam de ter um escritório

integral cooling system. However, it is important that each person

próprio a compartilhar um. No entanto, os escritórios abertos

has a degree of privacy, because it makes him or her feel valued

estão sendo mais utilizados atualmente. Como você resolve esta

and provides a personal comfort zone. He needs to know that

contradição?

nobody else is free to peer over his shoulder at the computer

In general, people say they would like either an office of their

screen, and acoustic screens allow him to work in peace. On top

own, or to share with one other. However, open-plan offices are in

of that, the world has changed in the last 15 years: no longer

more general use. How do you resolve this contradiction?

does everything revolve around the individual workstation. It is

Projetar um escritório aberto é bem diferente de projetar um

much more important to create more opportunities and places for

individual. Um escritório aberto precisa de telas, elementos

inter-personal communication: quiet niches where staff can stop

acústicos e móveis de armazenamento que contribuam com a

and think, discussion areas and places where they can meet to

atmosfera. Pode-se afinar isso com o uso de cores quentes e

make full use of opportunities for interchange. Large areas where

madeira. Do nosso ponto de vista, o ideal é se tivêssemos total

people come together are valuable in creating an ésprit de corps.

liberdade para redesenhar todo o espaço - parede, piso e teto - e

We have found that open plan offices gain willing and general

não apenas para selecionar os móveis.

acceptance if the design process is carefully monitored and well

Fica mais complicado se você se depara com instalações

prepared.

alugadas, nas quais poucas mudanças são possíveis. Não há
muito o que fazer quando uma sala tem um teto com sistema de

Qual tem sido o intervalo de avaliação de suas ideias? De

refrigeração integral. No entanto, é importante que cada pessoa

um modo geral, por quanto tempo o seu projeto permanece

tenha seu grau de privacidade, pois isto faz com que ela se

apropriado?

sinta valorizada e proporciona uma zona de conforto pessoal.

What’s been half-time evaluation of your ideas? Generally

Ela precisa saber que ninguém estará observando a tela de seu

speaking, how long will the design remain appropriate?

monitor por cima do ombro e telas acústicas que lhe permitam

Nós projetamos pensando no longo prazo. A maioria dos nossos

trabalhar em paz. Acima disso, o mundo mudou nos últimos 15

clientes enfatiza a flexibilidade. Claro, há aquela questão de

anos: as coisas não acontecem mais em torno de uma estação de

se sentir bem, mas o projeto tem que ser adequado por pelo

trabalho individual. É muito mais importante criar oportunidades

menos 15 anos, sobretudo se considerarmos o avanço do

e locais que estimulem a comunicação interpessoal: nichos

uso das tecnologias de mídia, que está permanentemente em

tranquilos onde os funcionários podem parar e pensar, áreas de

desenvolvimento. Eu acredito que no futuro irá haver uma maior

discussão e lugares nos quais eles possam ir para fazer pleno

utilização de grandes telas, nas quais as pessoas trabalhem

uso das oportunidades de intercâmbio. Grandes áreas onde as

em conjunto. Mas, claro, existem diferentes abordagens. Uma

pessoas se reúnem são valiosas na criação de um espírito de

agência de criação, por exemplo, pode muito bem não optar por

lealdade, entusiasmo e devoção.

um conceito variável, mas sim por um espaço marcante.

Descobrimos que escritórios abertos são bem aceitos quando

We design for long service life. Most of our customers place the

são bem pensados e possuem um design adequado.

emphasis on flexibility. Of course, there is the matter of the feel-

Designing an open plan office is quite different to one with single

good factor, but the design has to stand and serve well for at

occupancy. An open plan office needs screens, acoustic elements

least 15 years, particularly given the increasing use of media

and storage furniture that contribute to the atmosphere. One can

technology, which is permanently developing. I suspect that the
future will see much greater use of large screens on which people
work together. But of course, there are
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very different approaches. A creative
agency, for example, may well not

ENTREVISTA

wish for a variable concept but rather
a strong room.
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“Um ótimo acordo pode ser firmado se você tiver desenvolvido a confiança
mútua.” “Cada vez mais, as empresas reconhecem o valor agregado de
um escritório com design inspirador. “
“A great deal is possible if you have developed mutual trust.”
“Increasingly, companies now recognise the added value of inspirational
office design.”

ads

Conheça mais sobre essa e outras soluções
para portas deslizantes http://goo.gl/nohfji
clicando aqui

TÓPICO

GRASS:
EXCITING STUDY ON LIGHTWEIGHT DESIGN

UM EMPOLGANTE ESTUDO SOBRE O

LIGHTWEIGHT DESIGN

O 'bionicopter', da Festo, emprega o mesmo movimento complexo
das asas de uma libélula. Esta máquina robótica voadora leve
pode pairar, deslizar sem bater suas asas, e manobrar em
qualquer direção.
Festo's 'Bionicopter' employs the same complex wing action as the
dragonfly. This lightweight robotic flying machine can hover, glide
without flapping its wings, and manoeuvre in any direction.
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A folha tem uma construção leve perfeita. Seu arranjo estrutural permite que ela
resista a forças a partir de qualquer direção. Ela realinha suas bordas de acordo com
o vento, vira-se para captar a radiação UV e forma gotas d'água.
The leaf has perfect lightweight construction. The structural arrangement enables it
to resist forces from any direction. It realigns edge-on to wind, turns to capture UV
radiation, and water pearls off.
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O 'Gina Light', da BMW, possui uma carroçeria de design leve feita a partir de
avançados materiais compostos em um chassi de metal. Para reduzir o consumo de
combustível, na estrada o chassi responde as forças aerodinâmicas sobre a carroçeria
sob controle elétrico e hidráulico.
'Gina Light' is a lightweight design from BMW with bodywork made from advanced composite
materials on a metal chassis. To reduce fuel consumption, on the road the chassis responds
to aerodynamic forces on the bodywork under electrical and hydraulic control.

A ‘Allianz Arena” (dos arquitetos
Herzog e De Meuron) é uma
exemplo de construção leve cujo
telhado é a maior membrana
no mundo e abrange 64.000 m².
The 'Allianz Arena' (architects
Herzog and De Meuron) is an
example of lightweight construction
whose membrane roof is the biggest
in the world and covers 64,000 m².

O design e os materiais leves tem desempenhado um

Lightweight design and materials are now playing an in-

papel cada vez mais importante nos móveis modernos e

creasingly important part in modern furniture and system

a Grass está convencida de que a tendência irá continuar.

specialist Grass is convinced that the trend will continue.

Por esta razão, a empresa se uniu ao designer Herbert H.

For this reason, the company teamed with leading designer

Schultes e ao Prof. Fritz Frenkler, da Universidade Técnica

Herbert H. Schultes and Prof. Fritz Frenkler of TU Munich

de Munique, para realizar um estudo sobre o assunto. As

to undertake a study of the subject. The main conclusions

principais conclusões foram publicadas em um relatório

were published in a 58-page report, one of which was that

de 58 páginas. Uma das conclusões era que o foco do

the focus of lightweight design should not necessarily be

design leve não deve necessariamente estar relacionado

related to weight saving, but on the ability to tackle different

à diminuição de peso, mas sim à capacidade de lidar com

objectives. The study gives examples of what these might

diferentes objetivos. O estudo dá exemplos do que pode

be, and the inspiration that nature might offer architects

ser feito, e a inspiração que a natureza pode oferecer aos

and designers.

arquitetos e designers.

A Recaro desenvolveu um banco mais leve para poupar peso nas
aeronaves da Lufthansa, ele faz uso de um tecido esticado no
lugar do enchimento. A diminuição do peso reduz a queima total de
combustível do avião e libera mais espaço na cabine - sem perder
o conforto.
Recaro has designed a weight-saving seat for Lufthansa's Eurocabin that uses taut seat fabric in lieu of upholstery. The weight
reduction reduces aircraft total fuel burn and creates more space in
the cabin with – no loss of comfort.
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Os fios de seda produzidos pelas aranhas têm apenas dois mícrons de espessura; eles
também se estendem e são resistentes às rupturas. As bactérias são incapazes de
colonizar a superfície. O fio de seda é 100% uma proteína e totalmente biodegradável.
Logo, os fios de aranhas criadas pelo homem estarão disponíveis e poderão ser
utilizados em cirurgias plásticas e de reconstrução.
The spider's silken thread is only two microns thick; it also stretches and is tear-proof.
Bacteria are unable to colonise the surface. The silken thread is 100% protein and
fully biodegradable. Soon, man-made spider's thread is likely to be used in plastic- and
reconstruction-surgery.
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CREATIVE YOUNG BERLINERS

JOVENS BERLINENSES
CRIATIVOS

TÓPICO

Não falta talento criativo em Berlim. Aqui, apresentamos alguns dos jovens que
estão movimentando a cena do design em Berlim: inovadores, com excelente
formação em uma variedade de disciplinas; com habilidades de design e plena
compreensão dos processos de produção. Ambos são parceiros inteligentes e
valiosos para os clientes industriais, e não raramente produzem e comercializam
seus próprios projetos - tanto virtualmente quanto através de seus próprios pontos
de venda fixos.
Berlin has no shortage of creative talent. Here, we present a few of the younger
movers and shakers in the Berlin design scene: innovative, with excellent training
in a variety of disciplines; with design skills and full understanding of production
processes. They are both intelligent and valuable partners for industrial clients, and
not infrequently make and market their own designs – both online and through their
own fixed retail outlets.

MARK BRAUN
Antes de se formar como designer industrial, Mark Braun era
carpinteiro. Esta foi a preparação ideal para uma carreira que
exige a multiplicidade de habilidades, necessárias para a
concepção de produtos que vão das porcelanas terracota ao
relógio de pulso de alta classe 'Metro', da Nomos Glashütte, com
o qual ganhou o Prêmio de Design Alemão de 2015. Ele também
projetou uma mesa de cavalete com altura regulável para a
Thonet, e uma tigela de frutas em carvalho maciço para E15.
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MARK BRAUN
Prior to qualifying as an industrial designer, Mark Braun trained as
a carpenter. This was ideal preparation for a career demanding
the multitude of skills needed for designing products ranging from
terracotta-ware to the high-class 'Metro' wristwatch for Nomos
Glashütte, gaining him the 2015 German Design Award. He also
designed a height-adjustable table trestle made by Thonet, and a
solid oak fruit bowl for E15.
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E27
O estúdio de design E27 foi fundado por
(esquerda para a direita) Fax Quintus,
Hendrik Gackstatter e Tim Brauns como
um bureau de design interdisciplinar que
trabalhava com tudo, desde a concepção
corporativa para livros, cartazes,
ferramentas de negócios a interfaces web
amigáveis, móveis e produtos industriais.
O E27 está ativo através de uma gama
completa de marcas de design comerciais
e industriais. Entre seus clientes estão as
fabricantes de iluminação Pulpo e Steng.
Um de seus projetos mais recentes é
a lâmpada misteriosa 'Steel Drop' para
Pulpo, que também é vendida na loja
virtual do E27.

E27
Design studio E27 was founded by (left to
right) Fax Quintus, Hendrik Gackstatter and
Tim Brauns as an interdisciplinary design
bureau handling everything from corporate
design to books, posters, business
equipment and user-friendly internet
web interfaces, furniture and industrial
products. E27 is active through the full
range of commercial and industrial design
signs. Their interior clients include lighting
manufacturers such as Pulpo and Steng.
One of their latest designs is the mysterious
‘Steel Drop’ lamp for Pulpo, also on sale via
the E27 web-shop.

DOMINIK HEHL
Dominik Hehl montou seu próprio estúdio de design
em 2010 e trabalhava em diferentes áreas. A escola
Potsdam Montessori encomendou a ele um projeto
para pequenos bancos e mesas, de uso flexível,
para sala de aula. Ele também é um dos membros
do grupo de produtos Transalpino, o qual organiza a
participação em feiras de design em Berlim e eventos
de móveis em Milão. Ele projetou o levíssima lâmpada
e pequenina luminária de mesa, 'Rohlinglicht', com
acabamentos em alumínio ou pintura branca.

MURKENHANSEN
Hauke Murken and Sven Hansen have worked
together as designers for many well-known companies
since 1999 such as Cor, KFF, Nils Holger Moormann
and WMF. They say: "In our designs we strive for
clarity, simplicity and intelligence, based on an iterative
ping-pong of ideas that takes a long time to mature."
One of their latest is the 'Batido' dressing-shaker for
Auerhahn, designed to be used like a Samba shaker.
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MURKENHASEN
Hauke Murken e Sven Hansen trabalharam juntos
como designers desde 1999 para muitas empresas
famosas, tais como Cor, KFF, Nils Holger Moormann
e WMF. Eles dizem: "Em nossos projetos nos
esforçamos para transmitir o máximo de clareza,
simplicidade e inteligência, tendo com base um pingpong interativo de ideias que leva um longo tempo
para amadurecer." Um de seus trabalhos mais recente
é o copo misturador "Batido", para a Auerhahn,
projetado para ser usado como chocalho.

DOMINIK HEHL
Dominik Hehl set up his own design studio in 2010
and is active on many levels. The Potsdam Montessori
school commissioned him to design a small batch
of flexible-use classroom shelves and desks. He is
also a member of the Transalpino product group that
organises participation in design shows in Berlin and
the Milan furniture trade fair. He designed the small,
very lightweight 'Rohlinglicht' table lamp, finished either
in bare aluminium or painted white.
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LLOT LLOV
A ampla gama de serviços oferecidos
pela Llot Llov vão de shop-design e
lâmpadas, a interiores e produtos em
série. Os quatro designers uniram-se
em 2006, após um encontro casual em
um táxi. No ano passado, Ania Bauer
e Jacob Brinck se tornaram juntos
diretores de design. A mesa "Osis",
à esquerda, é uma reminiscência
do Memphistime e consiste em três
seções. A estrutura de aço suporta
blocos cúbicos com elegantes
superfícies com tratamento de sal.

LLOT LLOV
The wide range of tasks tackled by Llot
Llov embraces shop-design, lamps,
interiors and series products. The four
designers teamed up in 2006 following
a chance meeting in a taxi. Last year
Ania Bauer and Jacob Brinck became
joint heads of design. The 'Osis' table
at left is reminiscent of the Memphistime and consists of three sections. A
steel frame supports cubic blocks with
surfaces of salt-treated spruce.

TÓPICO

L&Z
Esta empresa relativamente nova,
com loja on-line, foi fundada por
Aidin Zimmermann e Daniel Lorch.
Eles se uniram com o objetivo de
projetar objetos para uma nova era
na qual trabalho e casa se sobrepõe;
onde novos padrões comunicação
e percepção geram mudanças.
Seu objetivo é criar e comercializar
produtos práticos e acessíveis
com o seu próprio toque especial.
Um exemplo é o cesto de papéis
dobrávell desenhado por Michel
Charlot, e que pode ser moldado na
forma desejada.

L&Z
This relatively new company with
online-shop was founded by Aidin
Zimmermann and Daniel Lorch. They
teamed with the aim of designing
things for a new era in which work and
home overlap; where new patterns of
communication and perception drive
changes. Their goal is to create and
sell practical and affordable products
with their own special touch. An
example is the roll-up waste paper
basket designed by Michel Charlot,
and which can be squashed to
whatever shape desired.

JUDITH SENG
Hers is a creative talent that is
hard to pigeonhole: and in any
case, why? Judith Seng creates
a clever equilibrium of art, design,
experimentation and research. The
results are both poetic and analytical;
her work has enriched exhibitions in
Berlin, Seoul, Paris and Tokio. Her
impressive wooden 'Trift' is a unique
symbiosis between an absence of
blemish and the natural beauty of a
tree trunk.

NEW TENDENCY
A jovem equipe interdisciplinar da New Tendency
foi fundada por designers de comunicação e
produto, arquitetos e especialistas em marketing
que se conheceram quando estudantes.
Com conhecimentos nestas cinco áreas, eles
concentram seus esforços mais nos produtos
do que em seus próprios nomes. Isto os deixa
com mais liberdade para cooperar com alguns
novos talentos, tal como o arquiteto dinamarquês
Sigurd Larsen, que desenvolveu o sistema de
prateleira de parede 'Click' (à esquerda), feito em
cobre e sem necessidade de parafusos para a
montagem. Sebastian Schönheit (New Tendency)
desenvolveu a mesa de apoio 'Meta', combinando
a força e o design em filigrana, sendo ideal para
apoiar acessórios ou um laptop. A nova mesa
'Donald' projetada por Markus Miessen esteve
presente na Feira Internacional do Móvel, em
Colônia. O design minimalista está associado a
Donald Judd e seu uso pode ser tanto doméstico
quanto corporativo. Todos os produtos da New
Tendency são fabricados em Berlim ou em regiões
próximas. A New Tendency tem uma rede de
revendendores de qualidade, como a Gestalten e
Minimum na Alemanha, além de lojas em Londres,
Seul e Tóquio.
NEW TENDENCY
The young, interdisciplinary team at New
Tendency was founded by communications- and
product designers, architects and marketing
experts who first met as students. Started by
five graduates in these fields, they focus on
products rather than their own names. This leaves
them more at liberty to cooperate with selected
new design talent such as Danish architect
Sigurd Larsen, who developed the 'Click' wall
shelf system (at left) in copper and requiring no
screws for assembly. Sebastian Schönheit (New
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Tendency) designed the 'Meta' incidental table
combining filigree design with strength, and ideal
for accessories or a laptop. The new 'Donald' table
designed by Markus Miessen will be on show at
the forthcoming Cologne International Furniture
Fair; the minimalist shape is associated with
Donald Judd and is intended both for home and
office use. All their products are manufactured
either in Berlin or in the nearby surrounding region.
New Tendency has a network of high-end dealers
such as Gestalten und Minimum in Germany, also
outlets in London, Seoul and Tokyo.
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JUDITH SENG
O talento criativo dela é algo difícil de
classificar, e de qualquer forma, por
quê? Judith Seng cria um equilíbrio
inteligente entre a arte, o design, a
experimentação e a pesquisa. Os
resultados são tanto poéticos quanto
analíticos; seu trabalho enriqueceu
exposições em Berlim, Seul, Paris e
Tóquio. Sua impressionante peça de
madeira 'Trift' é uma simbiose única
entre a ausência de deformidades
e a beleza natural de um tronco de
árvore.
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