


58 | REVISTA DECOR  REVISTA DECOR | 59

TOP CLASS} Pratos

E
mbelezando a mesa ou servindo como elemen-

to decorativo, quando dispostos nas paredes, 

os pratos passaram de itens funcionais do nos-

so cotidiano a verdadeiras obras de arte. Ganhando 

uma nova roupagem, em diferentes cores, desenhos 

e pinturas, conferem charme ao décor, nas mais va-

riadas composições.

Arte no prato

1 ARTEFACTO MADRID Feito em porcelana francesa originária da região de Limoges, o prato Tropical Mexican 
traz ares vintage, com ornamentos florais, borda em ouro e uma graciosa ilustração em aquarela da artista Frida 
Kahlo junto de animais nativos da fauna mexicana 2 LA CARTUJA DE SEVILLA Assinada por Aarton Stewart 
Home, a louça Ochavada com o tema Negro Vistas, clássico da marca, ganhou toque de cor pintado à mão, que 
a tornou mais contemporânea e trouxe uma proposta ousada 3 CHRISTIAN LACROIX PARA VISTA ALEGRE 

Harmonizando tulipas, papoulas, amores-perfeitos e dálias a folhas exóticas e pastorais, o exemplar em porcelana, 
inteiramente pintada à mão, ganhou detalhes sutis em ouro que captam e refletem a luz de maneira singular 4 
ARTEMEST Com desenho de Vito Nesta, o modelo em porcelana evoca um mundo fantástico inspirado no Império 
Otomano, apresentando elementos abstratos coloridos, cercados por uma série de figuras humanas com vesti-
mentas tradicionais turcas, palmeiras e cipestres 5 CALU FONTES PARA TOK&STOK Transformando elementos 
marinhos em estampa, a artista Calu Fontes buscou inspiração no mar da Bahia para desenvolver a peça que faz 
parte de uma coleção baseada na diversidade do mundo marinho, e que recebeu um delicado grafismo e muita 
personalidade 6 COLLARA MAIURI Compondo a coleção Apollo, o prato remete a um pequeno universo que 
expressa poesia por meio de seu padrão de cores e resulta em uma composição alegre e jovial 7 LE LIS BLANC 
CASA O elefante, personagem presente nas viagens dos marajás, ganhou destaque especial no prato, que faz parte 
da coleção Indochine e apresenta uma coloração dourada opaca, em sintonia com o tom de vinho, conferindo 
ar exclusivo e delicado 8 MARIMEKKO Desenvolvido para celebrar o centésimo aniversário da independência 
da Finlândia, Veljekset tem design assinado por Maija Louekani e é inspirado nos contos folclóricos finlandeses, 
que retratam animais fortes e expressivos das florestas 9 MEMPHIS MILANO Com design assinado por Ettore 
Sottsass, Rucola foi criado no ano de 1985 como parte de uma série especial e limitada, e traz no nome uma 
brincadeira com o lúdico, além de apresentar uma proposta irreverente 10 VERSACE HOME Combinando flores, 
insetos e ornamentos, que simbolizam uma verdadeira sinfonia veranil, o prato integra a coleção Ikarus da marca 
em parceria com a Rosenthal, que apresenta um jardim encantador repleto de requinte 11 BERNARDAUD Ítem 
da limitada e exclusiva coleção Misfits for the Table, da renomada artista Marina Abramović, a peça em porcelana 
propõe um ar artístico e performático à mesa, fazendo alusão ao sol por meio de seu dourado brilhante e suas 
ranhuras 12 PORTO BRASIL CERÂMICA Com estampa inspirada nos lenços de seda, Scarf segue uma tendência 
contemporânea e conta com design moderno, que, aliado aos detalhes verdes e dourados, confere sofisticação 
e elegância ao décor 13 ZARA HADID Com inspiração no Suprematismo, movimento russo da década de 1920, 
principalmente no trabalho de Kazimir Malevich, um de seus fundadores, a peça destaca abstração visual oriunda 
do movimento, que é centrado nas formas geométricas básicas, além de apresentar detalhes em folha de ouro
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SPECIAL Ícones de estilo}

LET’S HAVE FUN
O design fun, ou divertido, mistura referências da cultura pop, formas animais, diferen-

tes materiais e uma estética que garante irreverência e personalidade à decoração. 
Apesar de remeter constantemente ao mobiliário infantil, pelo uso de cores fortes e 

por lembrar, muitas vezes, brinquedos, o fun não deve ser confundido com peças para crianças. 
Um incontestável toque de bom humor no décor, é possível compor ambientes inteiros no estilo 
ou apenas incluir pequenos itens para trazer graça aos espaços.

MARCANTONIO RAIMONDI MALERBA Feita à 
mão, a escultura 5 Minutes Alone retrata um cão 
que teria destruído um candelabro antigo. Realista 
e divertida, a obra foi produzida a partir de técnicas 
de escultura clássica, primeiro em argila, depois 
moldada e finalmente retocada

MARCEL WANDERS Mickey Mouse completa 

90 anos em 2018 e, para comemorar a data, 

o designer holandês desenvolveu para 

Leblon Delienne, esta edição limitada de 

oito exemplares, em uma versão feita à mão 

em tamanho real do personagem pintado 

em azul, com sua assinatura. Chamado One 

Minute Mickey, a peça traz ainda nariz com 

acabamento cromado dourado

VONDOM Feito em resina de polietileno, 

o banco Bum Bum Toro, de Eugeni 

Quitllet, tem formato tubular e é 

inspirado em instrumentos musicais. 

Disponível em diferentes acabamentos e 

ideal para uso interno e externo

KARTELL O icônico ursinho de pelúcia da

 Moschino é recriado em uma luminária de

 mesa pelo diretor de criação da label de moda

 Jeremy Scott para a italiana Kartell. Lançado

 no último Salone del Mobile, Toy é feito

 em polietileno e representa o estilo lúdico, 

irreverente e colorido das duas marcas

SELETTI A poltrona Burger, de Studio Job,

 representa um dos ícones da cultura pop

 norte-americana, o hambúrguer. Em tecido,

com estrutura em madeira e metal, e pés 

em resina dourada, pode acompanhar 

almofadas de tomate e pepino
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QEEBOO A luminária Cherry, de Nika Zupanc, 

tem suporte metálico e peças em vidro 

soprado e formato de cereja. Disponível 

em diferentes cores e acabamentos e com 

versões de uma, duas ou três peças, Cherry 

confere um toque divertido ao décor

MOOOI Assinada pelo designer holandês 

Maarten Baas, a mesa lateral Turbo é feita 

em madeira e imita o formato de um 

carrinho de brinquedo. Em sua versão mais 

baixa, pode ser usada como mesa de centro, 

garantindo um toque divertido

TOM DIXON Com formato de um clássico 

sapato inglês, a peça, que pode ser usada 

como peso de porta ou como um objeto 

de decoração, é produzida manualmente em 

alumínio maciço com acabamento banhado 

a cobre. Disponível também na cor preta

PETITE FRITURE O banco Daisy faz parte 

da coleção Petstools, assinada por Hanna 

Emelie Ernsting e inspirada nos animais. 

Em tecido acolchoado, a peça foi pensada 

para acomodar os pés do usuário dentro 

de sua capa removível. Disponível ainda em 

cinza claro e chumbo e em dois formatos 

inspirados em diferentes animais

MEMPHIS MILANO Assinada por Martine 

Bedin, a luminária Super, de 1981, é feita em 

fibra de vidro. Lúdica, possui rodinhas que 

permitem arrastá-la, sendo uma das peças 

mais icônicas do movimento MemphisFO
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