U PDA T E tendência
UPDATE tendência

Visual
artsy

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

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

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

4

5

Fotos: divulgação

1. uma metáfora dos espelhos de mesa, a escultura table Mirror (36 x 13 x 32 cm),
de simon Klenell, leva vidro soprado com liga de prata. Na galeria Fumi, a partir de
4,2 mil libras. 2. de bronze e vidro, o pendente de vincenzo de Cotiis (90 cm x 1,50 m,
preço sob consulta) tem edição limitada de 12 peças. Na Carpenters Workshop gallery.
3. a poltrona Cocoon 2 (62 cm x 91 cm x 2 m), de Nacho Carbonel, mistura tela metálica, juta e gesso. Preço sob consulta. 4. dos irmãos Campana, o sofá da linha detonado (2,24 x 1 x 1 m), é de tubos de bronze e náilon trançado. Na Friedman Benda, preço sob consulta. 5. a escultura vaporize (31 x 23 cm), de ilkka suppanen, alia Murano
e prata. Preço: 14 mil euros na galerie Maria Wettergren. 6. o banco (1,50 m x 45 cm x
45 cm) da série ocean Mémories, criado por Mathieu lehanneur, é de mármore nero
marquina. Preço sob consulta. 7. de Pia Maria Raeder, o espelho sea anemone 15
(1,20 m x 1 m x 25 cm) traz moldura de faia laqueada. Na galeria Bsl, por 19 mil euros.
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