ANTENA NEWS

asfalto elétrico

A BMW acaba de colocar em pré-venda no Brasil o seu primeiro
carro movido a eletricidade fabricado em série, o BMW i3.
Concessionárias em sete estados já exibem algumas das 130 unidades
que serão comercializadas no país para quem quiser conhecer
de perto. O modelo, que alia o bom design e o desempenho
dos veículos da grife alemã a uma proposta ecológica de consumo
de energia, tem autonomia de 130 a 160 km a cada recarga.
www.novobmwi.com.br

MOTIVOS PARA
CELEBRAR

PRESENÇA ESCULTÓRICA

A Cristina Grajales Gallery, em Nova York, apresenta, a partir
de 12 de setembro, a mostra individual do designer chileno radicado
na Big Apple Sebastian Errazuriz. Dentre os itens expostos,
destaque para o escultural armário Samurai, no qual cerca de 400
hastes de madeira articuladas de forma independente compõem
uma espécie de “pele flexível”, que pode assumir diversos contornos.
Para deslocá-las ao mesmo tempo, basta correr o dedo pela quina
do móvel, que as hastes vão se abrindo uma após a outra. Essa
atenção aos detalhes técnicos é a prova da paixão de Sebastian em
desenvolver suas ideias desde a concepção até a execução – como
acontece com a maior parte de suas criações, o armário Samurai foi
produzido em sua própria oficina. Cristina Grajales Gallery:
10 Greene Street, tel. +1 212-219-9941.

A Artecristallo comemora 10 anos de fundação –
e de parceria com a austríaca Swarovski – com
a abertura de uma loja no Shopping D&D, em São
Paulo. O endereço terá luminárias de designers
consagrados, como o pendente Aria (foto), do italiano
Massimo Iosa Ghini, de murano soprado e metal
laqueado, além de um departamento de lighting
design especializado em luminotécnica personalizada.
www.artecristallo.com.br
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jeitinho brasileiro

Desenho do catarinense Bruno Faucz para a nova marca
Moora Mobília Brasileira, a poltrona Camp tira
partido da improvisação. “Podemos descrever a peça
com esta simplicidade: um saco de dormir amarrado
a um cavalete, sobre uma almofada, pronto!”, brinca zho
designer. O encosto dupla face pode expor o couro
ou a lona. A poltrona será lançada oficialmente na Paris
Design Week, de 6 a 13 de setembro – estará exposta
na Galerie Joseph, no Marais (Rue de Turenne, 116),
e deve chegar às lojas brasileiras em outubro.
brunofaucz.com

