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hora do recreio
Na eslovênia, um colégio tradicional ga-
nhou este lounge descolado projetado 
pelo escritório Svet vmes Architects.  
o espaço de 30 m² foi turbinado com es-
trutura de painéis de MDf e almofadões 
de lona, além de wi-fi e telão para vídeos.

rAdAr

Símbolo de recomeço, o tom-tendência Greenery coloriu o mundo com seu astral otimista
cor de esperança

Engajado desde o início deste século no divertido ritual de 
eleger uma cor para cada ano, o Pantone Color Institute, 
oráculo mundial de tendências cromáticas, decretou: 2017 é 
verde. Principalmente o alegre matiz da referência número 
15-0343 – ou Greenery para os íntimos. “Por meio da cone-
xão com a natureza, ele nos revitaliza e encoraja a continuar, 
mesmo em meio ao turbilhão social e político contempo-
râneo”, promete Leatrice Eiseman, diretora executiva da 

corporação. O mundo entendeu a dica. Tanto que o estúdio 
dinamarquês JJW Architects escolheu essa cor para as fa-
chadas dos seis blocos que integram a Orestad Plejecenter 
(foto acima) – moradia comunal para residentes idosos que 
inaugurou a renovação de um bairro antigo de Copenhague. 
“Verde traz calma, relaxamento, evoca as lembranças feli-
zes vividas ao ar livre”, ensina Ana Krec, do estúdio esloveno 
Svet Vmes Architects, autor do lounge da próxima página. 

reportAGeM viSuAl e texto Liège copstein

tudo à mão
produzida artesanalmen-
te no México, a mesa 
auxiliar tilda (31 x 63 cm) 
tem estrutura de pí-
nus recoberta com pa-
pel machê. poruS$ 295 
na Stray Dog Designs.

é pop
De malha de lã com elas-
tano, o vestido leva a as-
sinatura de Jeremy Scott 
para a coleção primavera/
verão 2017 da grife. À ven-
da no site da marca a par-
tir de março, por uS$ 690.

toque artesanal
De Humberto da Mata, 
a cadeira Cloud (45 x 
45 x 70 cm) leva fitas 
de espuma com co-
bertura têxtil trança-
das manualmente so-
bre estrutura de aço.  
por r$ 2 148 na Muma.

pendure
De polietileno resis-
tente sobre base de 
aço, o cabideiro tree 
(31 x 175 cm), de  
Mario Mazzer para a 
Bonaldo, pode ficar 
exposto à chuva e va-
le uS$ 200 na Mohd.

lanterna verde
Criada por Jeremy pyles para 
a Niche, o pendente ellipse 
(25 x 32 cm), de vidro sopra-
do, aceita leds ou lâmpadas 
incandescentes e sai por  
uS$ 725 no e.shop da marca.

conforto combinado
os pufes modulares leaf (39 x 
40 x 57 cm) são invenção de 
Nicolette de Waart para a 
Design by Nico. tecido 100% 
lã da Kvadrat sobre espu-
ma de poliuretano. Cada um 
sai por £ 459 na Go Modern.

visão aquática
o gabinete Aquário (48 x 76 x 180 cm), de fernando 
e Humberto Campana para a marca BD Barcelona  
Design, combina vidro e pínus. Disponível na Micasa. 

tropical
Da flavor paper, o 
papel de parede de 
poliéster recicla-
do foi batizado de 
Wild thing. Custa  
uS$ 100 o m². À venda 
no site da empresa. 
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