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Diretor Comercial
e Marketing
Decortiles

Para muitas coisas, nove anos é muito tempo. Para
outras, pode ser pouco. Para a Decortiles, é o tempo
ideal. Foi o período que precisávamos para nos
tornarmos completos. E, em 2018, comemoramos
mais do que o nono aniversário da marca,
celebramos também a maturidade de um projeto
inovador, que trabalha com excelência a fusão da
arte, da tecnologia e da funcionalidade. Com estas
qualidades, lançamos a primeira edição da D Tile,
publicação exclusiva da marca. A Decortiles nasceu
para ser sucesso. Embalada pela tradição do Grupo
Eliane, ganhou forma para atender um canal de
vendas diferenciado: as boutiques de revestimentos
cerâmicos. Nossa paixão pelo design, nossa
capacidade de inovação a cada coleção e nossa
política comercial forte e coerente nos fez crescer
rapidamente. Somos a única marca da América
Latina que atende exclusivamente este nicho de
mercado. Nesta primeira edição da D Tile, mostramos
um pouco de tudo que nos move. Nossas referências
na arte, design, viagens, moda, gastronomia,
música e, claro, arquitetura. Também apresentamos
o crescimento da coleção. Criamos produtos que
carregam a essência da Decortiles, mas que, acima
de tudo, permitem que cada pessoa coloque a própria
identidade nos ambientes através das infinitas
paginações que nossas peças oferecem. Alinhado
a isso, reforçando nosso DNA carregado de arte,
anunciamos a nova parceria com os incomparáveis
Irmãos Campana. E, desta vez, nosso voo foi bem
mais alto, literalmente, até as estrelas, em uma
coleção astronômica assinada pela dupla. Um feliz
encontro entre a cerâmica e a genialidade. Não havia
melhor momento para lançar a D Tile.
Seja bem-vindo ao nosso universo. Boa leitura!
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PROTECT

YOUR
Proteger a mente é buscar a essência. Filtrar a avalanche
de informações, opiniões e convenções que atravessam
o caminho diariamente. Libertar-se das ansiedades
e permitir-se viver o lúdico, com experiências mais

FotOS Shutterstock
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profundas em ritmo de desaceleração.

decortiles.com

Novos universos,
múltiplos futuros.
Neste contexto, a coleção Decortiles também é livre de amarras.
Permeia o artesanal fundido com a tecnologia. Mescla o matte,

É estar no agora,
mas conectado com
passado e futuro,

o metalizado e a transparência. É rica em texturas para um
envolvimento mais do que visual. É touch. Rendas, relevos e
efeitos 3D ampliam as possibilidades.

podendo, muitas vezes, desconectar-se de tudo. Usar a imaginação sem fronteiras.
Explorar o cósmico, o místico e o desconhecido. Fruto da consciência humana em expansão.

Na cartela de cores, o rose gold
ganha destaque em diferentes superfícies.

Pretos, brancos, cinzas
Corpos e espíritos
se conectam.
Razão e emoção, físico e digital. Contrastes e incoerências

e pinceladas de

verde militar e ultra violet
também compõem a paleta.
A conexão com a essência é intensa.
Mentes saudáveis e superprotegidas.
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criam novas realidades na era da individualidade coletiva.

PRE
MI
ÈRE

FotOs SLA Photo Studio
PEÇAS Twenty Navy Br 18,5x18,5cm | City-Zen Grânulos Inox Out 80x80cm

DECOR
TILES
N O W

PEÇAS Brick Art Rose Gold Nat 6,5x23cm | City-Zen Antracite Pol 80x80cm

0 1 3

PEÇAS Underground Rose Gold Nat 80x80cm | Absolut Cimento Ac 90x90cm

ORGANIC TOUCH
decortiles.com

0 1 5

PEÇAS Stencil Light Ac 29x29cm | Absolut Cimento Ac 90x90cm

decortiles.com

0 1 7

PEÇA Effect Gold Ac 29x29cm

decortiles.com

MIX AND MATCH

PEÇAS Ink White Gold Br 29x29cm | Absolut Cimento Ac 90x90cm

0 1 9

PEÇAS Six Gold Ac 45x90cm | Absolut Cimento 90x90cm

NEOGRAFISMO
decortiles.com

0 2 1

PEÇA Color Mind Light Br 7x25cm

PEÇAS Neocarrara Pol 59x118,2cm | Color Mind Light Br 7x25cm

FREE STYLE
decortiles.com

0 2 3

PEÇA Dark POL 120x240cm

dark

PEÇA Black Metal AC 120x240 cm

decortiles.com

decortiles.com

FOTOS & PRODUÇÃO Fashion Coolture

FUTURISMORETRÔ

É
TOUCH

PEÇA Pixel 1 White Ac 29x29cm

0 2 5

PEÇAS Outline 1 e 3 White Ac 29x29cm

0 2 7

PEÇA Hidrocor Rose Gold Br 20x20cm

TIME
LESS

PEÇA City-Zen Rose Gold NAT 80x80cm

decortiles.com

PEÇAS Patch Glass Rose Gold Br 19x19cm | Ink Rose Gold Br 29x29cm
Beatles Rose Gold 10x20cm | Brick Art Rose Gold Nat 6,5x23cm

Conceito Decortiles
C O R E

Movido pela vontade contínua de inovar, o
grupo deu passos paralelos aos avanços da
alta definição. A história, porém, mostra
que máquinas inovadoras garantem formas
diferentes de criar, produzir e trabalhar, mas que
é preciso ir além. Aliadas a elas, é necessário

Expertise associada à arte
faz o diferencial da Decortiles

que haja mentes inquietas e criativas, cheias de
informações e referências, para que os produtos
ganhem destaque. “De nada adianta ter uma
impressora HD quando não se tem o bom gosto”,
complementa Edson.
campana
Neste contexto que une tecnologia e criação,
nasceu a Decortiles. Inicialmente, um projeto de

Inspirada pelas parcerias com renomados artistas

personalização dentro da Eliane e, pouco depois,

como Calu Fontes e agora os Irmãos Campana, a

tornou-se uma marca sólida com identidade

marca amadureceu e aprendeu também a fazer a

Se existe um setor que evoluiu em velocidade máxima nos últimos dez

e atitude próprias, destinada a atender, com

própria arte. O resultado são coleções realmente

anos, este foi o de revestimentos cerâmicos. As novas tecnologias vêm

exclusividade, as boutiques de revestimentos.

dando cada vez mais asas à imaginação dos designers e permitindo
concretizar ideias que antes beiravam o impossível. O resultado de
todo este avanço (que continua em constante mudança) está em uma
cartela de produtos muito mais ampla e interessante com materiais
mais leves, novas texturas, desenhos, formatos, cores e profundidades.

Para se conseguir produtos realmente autorais
e inéditos, a Decortiles inseriu a arte como

possibilidades que a indústria permite. Transcendem
o comum e oferecem o inesperado ao mercado.

elemento central do desenvolvimento. E criou um
encantamento que fez com que os revestimentos
que carregam este nome ganhassem status de
objetos de desejo.

FotO Rubens Angelotti

autorais que ultrapassam as pesquisas e as

“A Decortiles traduz a verdadeira definição de
design. Traz materiais diferentes, traz arte e
criatividade, traz funcionalidade e, além de tudo

“Nos últimos anos aconteceu algo revolucionário, que se chama

isso, é acessível. Isso, para mim, é design”, resume

impressão HD. A partir disso, o setor mudou completamente e

o presidente. Para ele, 2018 é o ano de consagração

começamos a ocupar espaços que antes não existiam”, relembra Edson

da marca e a parceria com os Campana traduz este

Gaidzinski, Jr., diretor presidente do Grupo Eliane. Ele faz parte da

momento. “Ela valida tudo o que pensamos e fizemos

terceira geração da família no comando da empresa e, desde muito

aqui. Une a tecnologia com a arte e coloca a obra

cedo, acompanha de perto os negócios e as inovações deste segmento.

destes grandes artistas ao alcance de todos”, conclui.

Brasília ainda era muito jovem quando, em 1983, o
empresário Ramez Farah decidiu apostar em um sonho: o
de construir um espaço inovador e exclusivo para atender
arquitetos, decoradores e consumidores, e mostrar o que
havia de mais atual no segmento da arquitetura. Assim
nasceu, com 120 m², a São Geraldo Acabamentos e
Complementos. De lá para cá, a marca conquistou o lugar
de destaque que estava destinada a ocupar e, hoje, conta
com 2.800 m² de showroom com revestimentos,
acabamentos, iluminação, eletros, utilidades, café e um
espaço específico para os profissionais.

Dedicação ao

exclusivo

faz da São Geraldo
referência no
mercado nacional

P L A C E

Peças Laca Black Ac 90x90cm | Patch Glass Light e Portland Br 19x19cm por Giovanini

“Desde o início, nossa preocupação foi com os mínimos detalhes. Sempre trabalhamos para valorizar as marcas e os
produtos de nossos parceiros para que eles se tornassem desejados. Já em 1989, criamos ambientes decorados dentro
da loja e promovemos eventos para receber os profissionais”, relembra Ramez, que atualmente divide as
responsabilidades com a filha, Patrícia Farah, arquiteta e responsável pelo relacionamento com
os profissionais e clientes.
Patrícia carrega o mesmo espírito do pai e acredita que o pioneirismo da loja no estilo de boutique de revestimentos
foi essencial para o sucesso. “A São Geraldo foi a primeira em Brasília e uma das primeiras no Brasil neste nicho de
mercado. Sempre tivemos foco na inovação e trabalhamos muito bem a forma de expor o produto.

FotOS Haruo Mikami

Tentamos ser bem didáticos, além de prezar pelo excelente atendimento”, explica a arquiteta.

decortiles.com

Casa Cor Brasília

Com este desejo de se aproximar dos clientes e apresentar os produtos de forma
diferenciada, a São Geraldo foi parceira da Casa Cor Brasília desde o início, há 26
anos. Em 2006, Ramez organizou pela primeira vez o descolado Espaço do Chef,
um local único para receber os visitantes com arquitetura, decoração, música e
muita gastronomia. O ambiente virou marca registrada e conta com a parceria da
DECORTILES para trazer ainda mais refinamento e contemporaneidade ao lugar.
Na última edição, a planta contou com 300m² de área e abrigou cozinha, sala
de estar e um jardim que envolvia todo o ambiente. “Nosso conceito foi o foco no
essencial”, explica Patrícia. A cozinha, pensada para se tornar ponto de encontro
da moradia e da Casa Cor, tem referências bem urbanas, com destaque para o
porcelanato DT Concreto Aparente utilizado no piso e os revestimentos DT Laca
Black nas paredes e DT Patch Glass no frontão da pia. “Já no jardim, foram usadas
caixas em porcelanato iluminadas pelas arestas do cobogó Calu Fontes”, conta a
arquiteta.
Durante a mostra, o Espaço do Chef contou com uma programação de jantares
harmonizados assinados por grandes nomes da gastronomia nacional. Ramez
explica que encontrou na culinária uma forma de levar para fora da loja o espírito
São Geraldo de servir. “Gosto de ver a preocupação dos chefs com os detalhes, desde
a qualidade dos insumos, até a inovação e a apresentação dos pratos. Atendimento
com conhecimento. Acredito que este também é o nosso modelo de negócio”,
relata o empresário.
FotO Divulgação

Ramez e
Patrícia Farah
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Peça City-Zen Prosecco Nat 60x120cm por Priscila Magno Neves

art

poesia
Concreta
Produção dos cimentícios
Decortiles encanta pelo
handmade e pela sustentabilidade

Em todo o caminho que o cimento percorre para se

Outros detalhes tornam o produto mais especial.

tornar revestimento, apenas duas simples máquinas

A secagem dura entre dois e três dias e é feita

são utilizadas: uma betoneira, velha conhecida da

naturalmente, sem queima, respeitando a temperatura

construção civil, e uma mesa vibratória que ajuda

ambiente. O acabamento é simples e delicado: uma lixa

no assentamento da massa. O restante do processo é

fina aperfeiçoa as formas e um pincel macio espanta

totalmente artesanal passando cuidadosamente, de

a poeira. Com o processo handmade, as cores sofrem

A beleza dos revestimentos cimentícios Decortiles 3D não está apenas

mão em mão, desde o preenchimento do molde até

pequenas variações e precisam ser classificadas por

nas formas e volumetrias que ornam perfeitamente com os projetos

a secagem e o acabamento. Este zelo no manuseio

similaridade para as peças então serem colocadas nas

mais contemporâneos. O método artesanal de fabricação deste tipo de

é o elemento fundamental para a qualidade das

embalagens. Esta é a perfeita imperfeição que dá todo o

produto também abriga um encanto cheio de cuidados minuciosos.

peças e para uma produção limpa e sustentável, com

charme ao resultado final.

Cada peça passa por um longo processo, desde o desenvolvimento dos

maquinário reduzido, baixíssimo consumo de energia e

moldes até o acabamento final.

praticamente 100% de reaproveitamento da água.

FotOS SLA Photo Studio

decortiles.com

Infinitas Possibilidades

A complexidade na confecção enriquece ainda mais
este revestimento que vem encantando a arquitetura
no Brasil e no mundo. Os cimentícios extrapolam a
criatividade e oferecem expressões únicas através
de paginações variadas. Os jogos de luzes e sombras
que a volumetria permite transformam superfícies
em verdadeiras obras de arte urbanas, tanto para
espaços internos quanto externos.

Com este apelo artesanal na estética, que desponta
como tendência máxima na decoração, a coleção
Decortiles traz cinco shapes diferentes para o
revestimento: Triângulos 1 e 2, Hexágono, Carbone
e Resort. Aliada às formas, a cartela de cores é
composta pelos tons cimento, argento, rose gold,
militar e branco, abrindo um amplo leque de

0 3 7

protagonistas de qualquer ambiente.

PEÇAS Hexágono Rose Gold 1, 2 e 3 30x34,5cm

possibilidades para transformar os cimentícios em

peçaS Finestra Concreto por Marina Brito Pimentel

MUNDO
CALU
Parceria COM Calu Fontes
traz cores e formas
inusitadas à cerâmica
Imersa no universo da arte em cerâmica, a artista baiana Calu Fontes
empresta referências para colorir cinco coleções de ladrilhos hidráulicos
Decortiles. Os temas passeiam pelo mar, o México, as décadas de 60 e 70
e as formas geométricas, com boas pitadas de música e poesia. “O fio
condutor é a possibilidade de fazer inúmeras combinações com a ampla
cartela de cores vibrantes e neutras”, explica Calu.
O trabalho é guiado pela intuição da artista, que age livremente no processo
criativo. “Cada projeto é uma descoberta. A transformação das peças me
instiga. Gosto de descobrir o próprio trabalho sem saber onde vou parar”.
O resultado são desenhos que aparecem repletos de significados e que, em
diferentes combinações, imprimem originalidade aos projetos de decoração.

FotOS Haruo Mikami

A R T

decortiles.com

resgate
singularidade
O processo artesanal do ladrilho sempre foi algo que
encantou a artista. “Foi um desafio trabalhar com
uma linguagem mais moderna e contemporânea no
revestimento que é tão antigo e já foi tão utilizado”,
comenta.
Este tipo de material surgiu na Europa na metade do
século 19, e se popularizou pela durabilidade e pelas
características decorativas. Os processos artesanais

Nas criações da artista, os velhos processos

A forma manual de produzir os ladrilhos é o

encontram novas cores e formas. “O objetivo

denominador comum entre a técnica e a arte de Calu.

é trazer um novo olhar para o ladrilho

“As peças muitas vezes saem um pouco diferentes

hidráulico com uma linguagem mais moderna e

umas das outras pelo fato de serem feitas uma a uma e

contemporânea”, acrescenta. Sem códigos óbvios,

esta é uma particularidade que eu gosto bastante neste

as coleções proporcionam experiências visuais

material. Tem tudo a ver com o meu trabalho. Cada

únicas e envolventes.

peça conta uma história”.

e sem necessidade de forno também colaboraram
ÍCone brasileiro, o cobogó ressurge com leitura contemporânea

para difundir a técnica. Com o passar do tempo, a
necessidade de produção de revestimentos em larga

Assim como os ladrilhos ganharam novas leituras
contemporâneas, outro conhecido elemento com

Como tantos tesouros que se perdem na história, o

referência vintage também ressurge na arquitetura

ladrilho foi felizmente resgatado pela arquitetura

atual, o cobogó. E é Calu Fontes quem propõe

contemporânea, trazendo de volta todos estes aspectos

formas inéditas para este componente, numa

nobres que o tornam único e desejável: fabricação

coleção exclusiva para a DECORTILES. Diferente

artesanal, uso de matérias-primas naturais, finalização

dos ladrilhos coloridos, a volumetria é a essência

sem queima e constante fonte de inspiração para dar

do trabalho que vem apenas em tons neutros.

autenticidade aos ambientes.

Linhas retas em desenhos geométricos redefinem o
modo de pensar o bloco vazado, que surgiu no final

Atualmente, a produção segue à risca os processos

da década de 20, em Pernambuco.

os espaços preenchidos por cada cor, passando pela
prensa hidráulica, descansando, sendo submergido
na água para novamente descansar e, finalmente, ser
armazenado por quatro semanas para cristalização
antes de poder ser utilizado.

peça Calu Geo Preto 20x20cm. IBD ARQUITETURA

originais, começando pelo molde de bronze que terá
Apesar de ter nascido por aqui, o cobogó tem
influências bem internacionais. Do mundo árabe
veio a concepção original, inspirada nos muxarabis

de madeira. De Portugal e Alemanha vêm dois dos
criadores, Amadeu Coimbra e Ernesto Boeckmann,
sócios de uma fábrica de tijolos juntamente com o
brasileiro Antônio de Góis. Na época, os três buscavam
uma ideia para amenizar o calor do nordeste na
construção e os blocos vazados foram a solução
encontrada e batizada com um nome formado pela
primeira sílaba do sobrenome de cada um:
CO-BO-GÓ.
Atualmente, este elemento que brinca com luzes e
sombras vem conquistando cada vez mais espaço
nos projetos e é aposta da DECORTILES para tornar os
ambientes ainda mais interessantes. Calu contou à
D Tile como foi o desenvolvimento do projeto.

0 4 1

escala freou a fabricação manual.

Assim como o ladrilho, sempre fui apaixonada

Eu fiquei muito feliz! Um sonho realizado. Os

pelos cobogós. Andando pelas cidades, meus

cobogós são produzidos em 3 cores neutras:

olhos sempre são atraídos para estes elementos.

branco, cimento e concreto. Mas podem ser

Gosto das possibilidades de texturas, dos lindos

pintados de acordo com o projeto. Podem ser

efeitos de luz e sombra que provocam e como

utilizados no interior e exterior. O mais bacana

dialogam com a arquitetura e a cidade.

é que o elemento alia funcionalidade e arte.
O cobogó permite a entrada da luz natural,

Como foi o processo criativo?

aumenta a ventilação dos ambientes, além de
compor diversas tramas e texturas.

decortiles.com

FOTO Gabriela Daltro

E o resultado final?

peça Calu Mar Arabesco 20x20cm por Graziella Constantino

Qual foi sua primeira impressão quando a ideia surgiu?

Meu processo criativo sempre começa com
uma pesquisa. Gosto muito desta parte. Nessa
hora, entro no universo do material e obtenho
informações que me permitem construir uma
bagagem para criar e desenhar com mais

peças Finestra 30x30cm | Bandeira Branca 40x19,6cm | Escada 30x30cm

liberdade.

O que achou do desafio?

Na coleção de cobogós deixei de lado as cores e
mergulhei nas linhas e volumes. O desafio foi
pensar na volumetria. O azulejo e o ladrilho
têm superfícies planas e são mais parecidos
neste aspecto. Já no cobogó, temos os espaços
cheios e vazios, a espessura da peça, as questões
técnicas estruturais. Foi um bom desafio. Acho
enriquecedor trabalhar com materiais diferentes e

0 4 3

suas características particulares.

casa da

A R Q

praia
Brancos e azuis pontuam
o projeto cheio de frescor
assinado por Marina Linhares

Uma casa de praia que destaca a brasilidade pontuada
por lembranças do Mediterrâneo, África e Caribe. São
referências de vida da designer Marina Linhares que se
refletem no espaço criado por ela, na última CasaCor SP.
O branco e os azuis em infinitas tonalidades foram o ponto
de partida para o projeto, criando uma atmosfera pura e
fresh. “A casa remete ao meu jeito tranquilo de ser, um lugar
que eu me sentiria bem andando descalça.
Ela conta um pouco de todas essas vontades de casas e
mares que eu vi mundo afora”, explica Marina.

FotOS Marco Antônio

peça Al Mare A E B Br 19x19cm

decortiles.com

As cores foram fortemente exploradas na composição. Na varanda, o ladrilho hidráulico
Calu Fontes em tom de azul reveste o chão com uma paginação aleatória entre peças lisas
e estampadas que promovem uma sensação de movimento. A área externa também abriga
uma

ampla

piscina,

revestida pelo azulejo Al
Mare. “Fiquei apaixonada
por esse desenho que tem
o ritmo que eu pretendia
criar para o espaço”, conta
a designer.
A passagem da varanda
para o estar é sutil, já que
os ambientes se integram
harmoniosamente. O azul
estonado do porcelanato
SOHO

colore

grande

parte do piso do espaço
interno,

que

tem

contemporâneos
pela

estrutura

ares
tanto

quanto

pelas linhas retas e limpas
do mobiliário. Por outro
lado, as pastilhas Sixties
em

formato

hexagonal,

que revestem a cozinha,
resgatam o charme dos
anos 70 e conversam com a estampa de pássaros aplicada no frontão da pia, remetendo
novamente ao mar. “É uma mistura quase que incoerente mas que esteticamente é agradável

peças Calu Mar Azul 20x20cm | Brise 45x90cm
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ao olhar e funciona muito bem”, comenta.

decortiles.com

Peças de artesãos de outras regiões do mundo também fazem parte das escolhas. “Essas
peças significam a busca pelo autêntico, pelo único. Mostram o poder daquilo que é autoral,
que está muito presente nos projetos de hoje em dia”, observa. São panots africanos, telas,
fotografias e esculturas que refletem o gosto sensível da profissional, trazendo o toque
equilibrado de personalidade para todo o projeto.

peça Soho Smoky Blue 90x90cm

peças Sixties White 5x5cm | Blu Acqua Br 20x20cm

FotOS Rômulo Fialdini

Uma suíte ampla e aconchegante com mobiliário
neutro em madeira e palha finaliza o projeto.
“Este trabalho em palha da Priscila Noschese
tem referência escandinava, com a leveza que
entram nos tecidos incríveis que decoram o
quarto”, explica Marina. O banheiro do casal
também ganha uma boa pitada de cor com as
pastilhas Sixties Blue revestindo piso, paredes e
teto. “É um tom que traz um astral chic para esse
ambiente reservado, onde deixamos apenas bacia,
box e bidê. A pia propriamente dita acontece
dentro do quarto, junto com a banheira”, conta.

Na cuidadosa curadoria feita por Marina, as peças
assinadas, objetos e obras que decoram o ambiente
reforçam a mistura de referências de diferentes regiões
do mundo. O maior destaque é para designers nacionais.
Móveis de coleções antigas da Etel, como a mesa de jantar
e o aparador criado com reaproveitamento de madeiras,
a poltrona Mole original de Sérgio Rodrigues, a reedição
da escrivaninha e do cabideiro de Lina Bo Bardi, o quadro
de Leda Catunda, entre outros, evidenciam a brasilidade.
0 4 9

eu precisava. Neste ambiente, o branco e o azul

C U L T

O fascínio pelo espaço acompanha o designer Fernando Campana desde sua
infância. Quando garoto, ele sonhava em ser astronauta e passava longos
momentos deitado na grama observando o céu da cidade de Brotas. O cinema
e o noticiário aguçavam ainda mais a curiosidade pelo universo, já que o
mundo seguia atento à ambiciosa corrida espacial. Estas memórias foram
materializadas por ele e pelo irmão Humberto na coleção Órbita, em uma
parceria inédita do ESTUDIO CAMPANA e a DECORTILES.

FotOS Fernando Laszlo

decortiles.com

O projeto durou um ano para ser concluído e o resultado foi um conjunto de peças em que cada
uma é trabalhada com textura diferente. Os porcelanatos esmaltados acetinados, com fundo
negro intenso e figuras luminosas em tons de dourado, vêm no formato 59x59 cm e permitem
criar novas dimensões com diferentes leituras do conjunto, com referência à técnica de azulejo
articulado utilizada por mestres como Burle Marx e Athos Bulcão.
Confira nosso bate-papo com a dupla.

Vocês têm papeis bem definidos no processo criativo?
Como é a dinâmica de trabalho a quatro mãos?

h: Dependendo das exigências do projeto, nós trabalhamos em turnos. Para mim, o trabalho é
uma tentativa de organização mental. Para Fernando, trabalho é lazer. Eu sou mais intuitivo
enquanto Fernando é mais racional. Fernando traz uma certa organização prática para o
trabalho. Ele controla o meu caos.
Vocês são considerados os designers brasileiros com maior destaque da atualidade.
Como vocês se veem neste contexto?

F+H: Nós nos orgulhamos de nossa origem brasileira e de todo nosso patrimônio e queremos
contar a história de nosso país através da arte aplicada.

Como foi o processo de criação da coleção Órbita?

h: Foi um projeto bem desafiador que durou quase um ano. Cada passo foi bem pensado.
Tivemos algumas visitas dos técnicos da Decortiles em nosso estúdio para alinharmos textura,
cor, brilho para chegarmos nesse resultado.

Como vocês analisam a trajetória de vocês? O que mudou desde o início?
E a escolha do tema?
F: Desde o início a ideia se mantém a mesma. Nós ainda possuímos um pequeno estúdio em
F: Sempre gostei de planetas. Em Brotas, cidade onde nos criamos, ficava deitado na grama

protótipos e trabalhamos com artesãos para resgatar as tradições populares. Queremos ter a

vendo o céu, as estrelas cadentes. Na época, havia grande expectativa da conquista do espaço

possibilidade de acompanhar a produção de perto. A única coisa que mudou é que agora nós

e acompanhávamos os lançamentos da missão Apollo. Assisti à muita ficção científica quando

também atingimos a produção em massa através dos nossos parceiros e temos mais contato

era pequeno. Meu pai me levou para ver ‘2001 – Uma Odisseia no Espaço’. Aqueles cenários e

com arquitetura, design de interiores e paisagismo.

roupas me encantaram. Queria ser astronauta. Essa memória aparece na coleção.
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São Paulo, com uma equipe de 12 pessoas. Continuamos com o mesmo processo de criação de

decortiles.com

“

Meu pai me levou para ver
‘2001 – Uma Odisseia no Espaço’.
Aqueles cenários e roupas me
encantaram. Queria ser astronauta.
Essa memória aparece na coleção.
Fernando Campana

Eu sou mais intuitivo enquanto
Fernando é mais racional.
Fernando traz uma certa
organização prática para o
trabalho. Ele controla o meu caos.
Humberto Campana

”
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“

”
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E depois de pronto, qual a opinião sobre o resultado?

h: O resultado ficou lúdico. Ele tem bem o gestual do
desenho inicial proposto pelo Fernando e ao mesmo
tempo toda expertise de cores da Decortiles. Ele pode se
abrir a um universo de sentido real.
F: Eu acho legal cada um ter uma textura diferente. Até

Em quais ambientes vocês enxergam
estas peças sendo utilizadas?

isso foi obtido para um efeito antimonotonia visual
dentro de uma casa. A mágica do ladrilho, do azulejo,
que já vem da tradição portuguesa e holandesa,
reside na forma que você pode encaixar também. Isso
se expandiu até Athos Bulcão, Burle Marx, onde o

F+H: Qualquer ambiente que permita a imersão,
como os interiores de hotéis, onde as pessoas
gostam de sonhar mais.

perímetro de um ladrilho ao lado do outro cria uma
nova dimensão, uma outra leitura do conjunto. Outro

Como vocês veem esta relação entre arte e design?
O único versus a produção em série?

dado importante foi fazer um elemento de revestimento
luminosidade, colocamos os planetas dourados.

F+H: Hoje em dia, para nós, as fronteiras entre disciplinas
desapareceram. Em termos de criação, vemos pouca
diferença entre o designer e o artista. Ambos são
pesquisadores e testemunhas de seu tempo. O que
importa é ser livre para criar sem rótulos.
A liberdade de cruzar disciplinas e a capacidade de criar
conexões e hibridismos, sem limites.

Como vocês veem o futuro da dupla Campana?

F+H: O nosso futuro é o Instituto Campana.
O futuro precisa ser dedicado ao futuro e ao
desenvolvimento das próximas gerações.
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escuro, ter uma cor que feche mais. E, para dar

decortiles.com
FotO SLA Photo Studio
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decortiles.com/campana
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em Seattle
Por Rubens Angelotti
Formado em Jornalismo, Fotógrafo Publicitário e
Diretor de Fotografia em filmes e comerciais há mais de 20 anos.
Cervejeiro e Proprietário da Blend Bryggeri.

Jimmi Hendrix. Nirvana. Pearl Jam. Boeing. Microsoft. Amazon. Starbucks.
E um lugar em comum: Seattle. A terra de tantos gigantes mundiais foi a escolhida para
um intenso roteiro de 24 horas pelo fotógrafo e cervejeiro, Rubens Angelotti.
Confira as dicas do nosso insider para explorar a cidade.

FotOS Rubens Angelotti

Do mercado

é como estar no filme Singles e respirar um pouco do

descemos até a região dos piers,

grunge, cena musical dos anos 90 que foi e ainda faz

que é toda reformada e urbanizada

parte da minha trilha sonora diária. Há murais incríveis
pelas ruas e assistir a um show na cidade é realmente
uma experiência marcante. Todos têm uma ligação

decortiles.com

Caminhar por Seattle

e visitamos a Pike St. Press, uma
gráfica artesanal, que ainda mantém
a impressão em tipografia, com

forte com a música, é um evento família, onde se senta

cartazes, convites, livretos feitos por

na grama com os filhos para curtir juntos, respeitando

artistas incríveis.

o espaço do outro. Assisti a um show do Ben Harper e é
interessante como eles saem de casa para passar

Não há como

o dia no local, chegam cedo, almoçam e curtem
o espaço e a música.

não ir à atração turística
número 1 de Seattle, a Space
Needle, feita em 1962 para a
World Fair e que inspirou o
desenho Jetsons. É um ícone
no skyline da cidade, de
onde se vê todo o entorno,
incluindo o famoso Mt

Sempre tive uma paixão por

Rainier.

mercados públicos, e o Pike Place Market é um mercado
centenário e o único nos Estados Unidos que manteve sua
operação durante todos os anos. Logo em frente, está o primeiro
Starbucks, que mantém até hoje a logo original e a mesma
identidade da inauguração, em 1912.

A região do
as cidras que estão renascendo com

Mas talvez mais

blends incríveis, de frutas, ervas e

futurista ainda seja a Biblioteca

raízes; tomar um café no lendário

Central, desenhada pelos arquitetos

Starbucks, comer um sanduíche

Rem Koolhaas e Joshua Prince-

de salmão defumado e uma boa

Ramus, lugar que eu passaria o dia

perna de king crab. O Fish Market é
atração à parte, com os peixes sendo

Seattle é surpreendente.

inteiro observando as pessoas vindo
pra ler, estudar ou jogar o clássico

jogados entre peixarias e mesmo para

Sem dúvidas, um lugar que retornarei para passar uma semana em um

WAR. É um local público que mais

consumidores.

apartamento próximo ao Pike Place Public Market, cozinhar, caminhar,

parece um grande ponto de encontro.

viver a cidade.
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mercado é o local para experimentar

V I E W

busca pelo

único
Conceito de arquitetura
dos lofts inspira a
marca catarinense

Foi numa visita ao museu do block printing (estamparia com blocos) em Jaipur,
na Índia, que a marca ethne começou a ganhar vida. Fascinada pelas técnicas dos
artesãos, que imprimiam desenhos em tecidos utilizando grandes carimbos de madeira,
a jornalista de moda Samira Campos decidiu mostrar esta atividade, ainda hoje muito
presente na região, para o mundo. Depois de quase 30 anos narrando o trabalho de
estilistas brasileiros e internacionais, ela mudou de lado para virar criadora, mas com a
decisão de fazer mais do que roupas, queria entregar conforto, originalidade, cultura e
fragmentos do que via em suas viagens, o que batizou de estilo lofty.

FotOs Ethne Divulgação
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Mãos do mundo

Acompanhando os vestidos de origem indiana, a ethne
ainda conta com uma linha de acessórios vindos da
Colômbia e do Equador. “A ideia é sempre essa. Viajar,
descobrir e resgatar antigas técnicas”, explica. Em
Cartagena, o trabalho é feito com artesãs da tribo
wayuu, especialistas nas bolsas coloridas que fazem
parte dos cartões postais colombianos. Lá, Samira
desenvolveu bordados diferenciados, incrementados
por pedrarias e boas pitadas de referências de moda
contemporânea. Assim também é com os acessórios
confeccionados em Quito, de onde vêm as peças em
palha toquilla, matéria-prima que é utilizada há
décadas para fabricar o famoso chapéu panamá, que
As características das roupas da ethne são bem

A busca por peças que transmitissem essas mesmas

apesar de ter este nome, é originário do Equador.

marcantes: vestidos de tamanho único (ou free

mensagens no vestir veio da percepção de que as pessoas

“Tenho uma equipe que me ajuda e aprendi

size, como Samira prefere definir) feitos em tecido

estavam buscando se sentir mais soltas e confortáveis,

pessoalmente várias técnicas através de workshops.

100% naturais com estampas e tingimentos

não apenas dentro de casa. “Vemos muito na decoração

Fiz curso de block printing, de tingimento natural,

exclusivos e handmade. “A palavra lofty surgiu

essa tendência mais minimalista de investir menos nos

aprendi como são feitas as bolsas de palha para

de um amigo fotógrafo que mora em Paris e

modulados e mais em móveis leves para tornar os

entender melhor e saber como pedir as coisas para os

repostou uma foto nossa dizendo que era uma

ambientes flexíveis. A minha moda também é assim.

artesãos”, comenta. O fator fundamental para a marca

marca sem pressões com design lofty. Eu li e

Você pode usar o mesmo vestido para ir à praia de

é trabalhar diretamente com os produtores locais, sem

pensei: é isso”, explica. “Então comecei a

rasteira, chapéu e bolsa de palha, como pode ir a um

intermediários, vivendo a história e um pouco do dia a

desenvolver o conceito com a ajuda da arquiteta

evento mais formal usando uma bolsa mais sofisticada”,

dia deles.

de Florianópolis, Juliana Pippi. Unimos a história

define a designer.

dos lofts da arquitetura, com seus espaços
amplos e sem paredes, maior leveza, integração e
liberdade, com a ideia de uma roupa com
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estas mesmas características”, conta Samira.
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Moda com mensagem

Amiga de Samira, a publicitária e autora do livro Moda Intuitiva, Cris Guerra, acompanhou a criadora da ethne
em uma das imersões mundo afora para conhecer novas técnicas e desenvolver produtos. “A marca tem tudo a ver
com essa minha forma de encarar a moda, desde sempre, porque nunca me conectei com as tendências. E tudo se
completou com a viagem a Cartagena em que vivenciei este espírito ethne”, comenta Cris. Para ela, as roupas trazem
o universo rico de culturas locais para quem as usa. “É uma curadoria de extremo bom gosto e muita pesquisa. Um
luxo. A marca reflete o espírito viajante de quem está por trás dela”, resume.

A tradicional
técnica de estamparia block
printing é 100% artesanal feita
com carimbos de madeira, muito
praticada no Rajastão, na Índia. A
demanda e o interesse do ocidente

Cris acredita que produtos pensados desta forma estão promovendo um movimento de consumo mais consciente,

por este tipo de trabalho tem

pois trata-se de uma compra que traz experiência, com sentido e coerência. “Não dá mais para produzir, comprar e

incentivado muitas famílias e

vestir com a mesma lógica de anos atrás. O mundo não suporta mais e nossas vidas não pedem mais isso. A Ethne

artesãos a continuarem com estas

faz parte de um movimento maior e ajuda a deixar a mensagem mais clara e contundente”, destaca.

tradições passadas. Desde a seleção
pela arte de esculpir os desenhos
até a estamparia, o processo exige
muito refinamento.
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instagram.com/ethneconcept

da madeira – rosewood – passando

Oásis
secreto
Amplitude, natureza e decoração
cheia de histórias pontuam este
refúgio no meio da mata

A casa é recente. Mas é daquelas que já carrega histórias por todos os cantos. Seja
na arte, no mobiliário, nos livros folheados da gigantesca estante ou nos objetos de
decoração trazidos de viagem e de residências anteriores. Tudo inspira o lifestyle e a
trajetória dos moradores, com um ar casual perfeito para receber bem os amigos.

A piscina revestida em
Crystalato 90x180cm
contempla a bela vista.

FotOS Rubens Angelotti

A R q
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CASUALIDADE
SOFISTICADA

Em meio aos neutros, o
verde ganha força com o
azulejo Ibiza Decortiles.

Situado em um terreno inclinado, com vista livre para a
O ambiente social é o coração da morada com todos os

Serra Catarinense, o projeto arquitetônico da profissional

espaços integrados de forma elegante e funcional. Uma

Giselle Zanatta com interiores da designer Marina

extensa gama de tons neutros, entre caramelos e cinzas,

Linhares incorporou-se harmonicamente aos encantos

permeia todo o interior que ganha pinceladas de cores

da natureza local. A construção voltou-se para o belo

com obras e objetos. Destaque para o painel deslizante

cenário e o verde do jardim externo, trabalho do paisagista

em madeira e palha, desenvolvido especialmente para o

Alex Hanazaki, foi integrado à área interna através de
residência da cidade.

projeto pelo designer Aristeu Pires, que permite esconder
O mobiliário autoral
de Aristeu Pires
complementa a
decoração leve
da área social.

ou revelar a cozinha.
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grandes portas e janelas de vidro, dando ares de campo à

decortiles.com

Outro ponto marcante é a fachada da residência
que usufruiu das vantagens da tecnologia
ventilada, revestida pelo Hard White AC
120x240cm, garantindo maior conforto térmico.
Brises de madeira, pedra Moledo Guarujá
e aço corten também são utilizados no
acabamento externo, resultando numa
sofisticada mescla de materiais marcantes

PEÇA Carrara Ac 120x240cm

em meio ao verde da natureza.

A fachada ventilada foi
utilizada para garantir
conforto térmico em
todas as estações do ano.

FACHADA
FUNCIONAL

PEÇA Hard White Ac 120x240cm
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PEÇA Carrara Ac 120x240cm com Tecnologia Cleantec

T A S T E

charme e
alta gastronomia
descomplicada
que encantam

Ocucina
Vivenciar a gastronomia italiana. No cardápio, na decoração e no ambiente. Foi com esse intuito que o
Nino Cucina & Vino conquistou destaque entre os restaurantes mais requisitados de São Paulo.
Localizado no charmoso Itaim, o lugar inspira o aconchego da casa della nonna com menu enxuto e
arquitetura intimista e descontraída. Tudo para que a correria do dia a dia não tenha chance de entrar.

FotOS Rubens Kato

simples. Pesadas mesas de madeira

do chef Rodolfo de Santis. Entre eles, está o delicioso Cacio

conversam com a bancada rústica

e Pepe, espaguete com queijo pecorino e pimenta rosa que

revestida pelo Twenty Deluxe

entrou por dois anos consecutivos (2016 e 2017) na lista dos

Decortiles, customizado em dourado.

100 melhores pratos de São Paulo, elaborada pelo Caderno

A cozinha é aberta e se integra ao

Paladar, do jornal O Estado de S. Paulo. De Santis nasceu na

ambiente com um suave tilintar de

região da Puglia e há seis anos atua no Brasil, mas somente

panelas. Para servir, talheres e pratos

em 2015 decidiu abrir a casa própria. Em pouco tempo, o

pintados à mão, postados sem toalhas

Nino Cucina conquistou o sucesso com uma gastronomia

(e sem frescura). A iluminação baixa

descomplicada, perfeitamente executada.

vem de peças antigas e o robusto sofá

A decoração acompanha o ritmo dos fogões e apresenta

capitonê arremata o conforto.

pitadas de sofisticação num ambiente essencialmente

Ah, a Itália...

decortiles.com

Pratos tradicionais italianos são reapresentados pelas mãos
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Nino Cucina & Vino
Rua Jerônimo da Veiga, 30 - São Paulo/SP

fotO Haruo Mikami

mos
tras
DECOR

S T A G E

e externos. Nossas cores e texturas evidenciam
os mais elaborados ambientes. E as principais
mostras de decoração da América Latina
apresentaram as propostas mais inventivas
de arquitetos e designers, com os produtos
Decortiles. Do quarto ao banheiro, da sala à
cozinha, em varandas, restaurantes ou halls
de entrada, apresentamos uma seleção de
projetos que inspiram formas irresistíveis
de exibir nossa arte.

peças Hard Gray AC 120x240cm | City-zen Stone Portland NAT 60x120cm

Praia, campo e cidade, nos ambientes internos

ARQUITETA Priscila Magno Neves

TILES

sala de banho
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peça Urbanwood 20x120cm

ARQUITETO Michel Eberharth

decortiles.com

fotOs Marcelo Donadussi

BEACH STYLE
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peça Urbanwood 19,4x118,2cm ARQUITETAS Joyce Stela e Leonardo Dias

FotO Alberto Medeiros
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NATURAL LIVING
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peças Concreto Aparente 90x90cm | Arbor Canela Ac 19,4x118cm

ARQUITETAS Adriana Pompa, Maria del Mar Filipini e Alejandra Garcia

fotO Sebastían Taveira
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LOUNGE
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peças Haus Na 60x120cm

ARQUITETA Lisiara Simon

fotO Marcelo Donadussi
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RESTAURANTE A.MA

ARQUITETO Beto Tozi
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peças Trapézio Concreto 26x60cm | Urbanwood MA 19,4x18,2 | Patch Glass Smoky Blue Br 19x19cm

peça Hard Gray 120x120cm

fotO Miro Martins

decortiles.com

fotO Diego Studart

DesiGN Thinking
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peças Sixties Gold 5x5cm | Absolut Branco 60x60cm

ARQUITETO Eduado Medeiros

Agradecimento para Aldeia

decortiles.com

fotO Edgar César

GOLDEN CURVE
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ARQUITETAS Estefania Cepede e Veronica Peralta

peça Pier 20x120cm por Joselyne Adab, Carla Blanco e Luis Eduardo Anez.

peça Neolimestone Gray Ac 59x118,2cm

tea garden
decortiles.com

fotO Sebastian Taveira
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peças Blackwood 20x120cm

ARQUITETOS Aldo Cristaldo, Laura Oviedo e Andrea Delmas

fotO Sebastian Taveira

decortiles.com

CASA CONTAINER

mar
ce
lo
Lima

soul

Você é arquiteto e atua como crítico e editor do caderno
CASA, do jornal o Estado de São Paulo. O que o fez optar
pela carreira de jornalismo?

Tudo aconteceu naturalmente, mas não ao acaso.
Desde sempre, ainda nos tempos de ginásio, os
professores elogiavam a forma como eu escrevia e

meses, recebi o telefonema de uma amiga dizendo que
estava assumindo a Revista da Folha, do jornal Folha
de São Paulo, e ela me convidou para comandar a

colocava minhas ideias. Isso continuou acontecendo

coluna de decoração. Fiquei no cargo por nove anos.

no secundário e na faculdade. Cursei a Faculdade de

Lá, peguei a mecânica do jornalismo, rodei o mundo e

Arquitetura e Urbanismo da USP e tive acesso a uma

iniciei, de fato, minha carreira. Até que um dia recebo

excelente biblioteca, a colegas bem informados e a

o convite do jornal O Estado de São Paulo para atuar

professores do nível de um Paulo Mendes da Rocha

no caderno CASA onde, passados sete anos, estou até

(Prêmio Pritzker) ou de um pensador como Décio

hoje. Ao todo, estou atuando na área há quase 20 anos,

Pignatari. Fui preparado para exercer uma função

tendo procedido à cobertura de 17 edições do Salão do

crítica em relação à minha área de atuação. E durante

Móvel de Milão, além de diversas passagens por feiras

um estágio em um estúdio de iluminação, conheci

em Paris, Londres e USA.

uma jornalista que me convidou para escrever um
artigo como freelancer numa revista que ela editava.
Foi um sucesso imediato. Continuei fazendo trabalhos
para ela até que recebi um convite para escrever na
Casa Vogue, aos 21 anos!

Você é curador do prêmio Best in Show – Ceramics of
Brasil, já em sua quarta edição este ano.
Por que o prêmio foi criado?

Por conta do meu trabalho como jornalista, conheci
há alguns anos os empresários Antônio Carlos Kieling

Com 20 anos de atuação na área de jornalismo de arquitetura,

Como isso impulsionou sua carreira?

e sempre interessados em inovar. Surpreso com a

design e decoração, Marcelo Gomes Lima é um dos maiores nomes da
imprensa especializada do país. Já passou pela Casa Vogue, Folha de

Tudo isso me fez mergulhar de cabeça no universo

São Paulo e, hoje, é editor do caderno CASA do jornal O Estado de São

do design, me entusiasmou a ler muito e a viajar

Paulo. Também é curador do prêmio Best in Show – Ceramics of Brasil,

com foco: sempre ligado ao que acontecia nas áreas

que premia anualmente o melhor da cerâmica nacional. Em entrevista

de design e arquitetura, para poder escrever mais e

exclusiva à D Tile, ele fala sobre a carreira, design, sustentabilidade e

melhor. Adoro viajar e, a certa altura, decidi morar em

traça um panorama sobre o mercado de revestimentos.

Londres para aperfeiçoar meu inglês. Após quatro

FotO Thiago Teixeira

e Lauro Andrade, dois profissionais realizadores
evolução do setor cerâmico no Brasil, propus a eles a
criação de um selo de excelência com o aval da Anfacer
(Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica
para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres)
para identificar os melhores produtos. De cara eles
gostaram da ideia, especialmente porque a premiação

decortiles.com

teria como comissão julgadora os jornalistas dos
principais veículos de arquitetura e design do
Brasil. Assumi a curadoria do projeto, redigimos o

Realmente me impressiona a velocidade da evolução

regulamento e passei a convidar pessoalmente meus

do setor de revestimentos cerâmicos. É uma das

colegas jornalistas para compor o corpo de jurados.

poucas indústrias onde o desenvolvimento tecnológico

Qual a importância deste prêmio para o mercado nacional?

de revestimentos cerâmicos. É

aprimoramento estético. Essa foi inclusive uma

uma das poucas indústrias onde

das razões que me levou a pensar em um prêmio.

Penso que o olhar dos jornalistas identificando as

uma realidade na qual a cerâmica era vista como

oscilações de gosto e seus reflexos na produção

simples revestimento para a de um componente

cerâmica nacional é de grande valia tanto para

construtivo que pode ajudar na manutenção,
Você tem alguma linha da DECORTILES de maior interesse?

Possuímos um olhar fresco e diferenciado, no caso,

imprimir uma terceira dimensão a paredes e pisos,
reproduzir com perfeição outras matérias-primas e,

não diretamente ligado ao consumo e à produção,

Pelo que trazem de único, de exclusivo, de resgate

mas mais ligado à atualidade e ao que está por vir.

de passado, todas as linhas me parecem válidas.
hidráulicos hexagonais criada pela artista

Vejo com muito bons olhos. Nos últimos anos,
dentro do processo criativo dos designers, que têm
trabalhado a partir de técnicas tradicionais ou,
assumidamente, sob influência direta delas,
mesmo em produtos industrializados. Em sintonia
com esse universo - e com a demanda dos

(mais afeito ao gosto e à moda) quanto tecnológico.
Acho interessantíssimo pensar que em um dia, que

consumidores por produtos mais “humanizados”

espero não muito distante, paredes cerâmicas vão

- me parece natural que a Decortiles tenha optado

produzir energia a partir da luz solar. Estes estudos

por criar uma linha onde o componente manual,

existem, não são ficção científica. No Brasil, o Grupo

em maior ou menor grau, se faz sentir de forma

Eliane é um dos pioneiros no projeto e já trabalha no

preponderante, sem abrir mão, claro, do padrão de
qualidade de seus produtos.

Qual é a grande tendência da arquitetura hoje?

desenvolvimento de um revestimento capaz

mais completos exemplos de um projeto
de sustentabilidade aplicada que eu já tive a
oportunidade de vivenciar. Por meio da Arte

Sem dúvida a questão da sustentabilidade veio para
recursos e da forma mais racional possível.
E o efeito dessa realidade na produção de
arquitetura já são perceptíveis: o enfoque minimalista,

Crescente, tanto do ponto de vista estético

Qual seria um bom exemplo?

Os Jardins de Inhotim, em Minas Gerais, são um dos

ficar. Cada vez mais teremos de trabalhar com menos
Para você, qual a importância dos revestimentos
nos projetos de arquitetura e decoração?

”

comparável aprimoramento estético.

a atenção extrema aos detalhes, a economia de

Contemporânea, que surge quase em simbiose com
o conjunto paisagístico do parque, a natureza é
preservada e reverenciada, principalmente pelas novas
gerações. Por buscar alternativas para minimizar
os impactos ambientais gerados pelas atividades do
próprioparque, o Instituto Inhotim acabou sendo

recursos, energia e materiais, os retrofits sem fim.

reconhecido como uma referência internacional em

Penso que seria quaseimpossível se pensar hoje de

sustentabilidade. Em 2010, recebeu a chancela de

outra forma. Em uma reviravolta rumo à opulência

Jardim Botânico, atribuída pela Comissão

e ao luxo, por exemplo. Mas não vejo esta realidade

Nacional de Jardins Botânicos (CNJB), e, desde então,

como um sintoma de empobrecimento. Ao contrário.

integra a Rede Brasileira de Jardins Botânicos (RNJB).

É preciso maior esforço, mas o talento se evidência.

Definitivamente, um orgulho para todos nós brasileiros.

de gerar energia fotovoltaica.
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o handmade tem assumido um papel fundamental

fez, de fato, acompanhar por um

captar energia. Não é pouca coisa.

Calu Fontes, por seu aspecto nostálgico
e leveza cromática.

o desenvolvimento tecnológico se

em um futuro que acredito não muito distante, até

Pessoalmente, gosto muito da coleção de ladrilhos
A DECORTILES já ganhou três prêmios Best in Show.
Como você vê o conceito de exclusividade da marca?

velocidade da evolução do setor

se fez, de fato, acompanhar por um comparável

Em pouco mais de uma década, passamos de

os fabricantes quanto para os consumidores.

“

Realmente me impressiona a
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Playlist para
despertar
a criatividade
1 - Lullaby - The Cure

Com talento de sobra, o designer Zanini de Zanine vem

2 - Yellow Ledbetter - Pearl Jam

conquistando cada vez mais espaço em galerias pelo

3 - Walk on Water - Kaleo

mundo com peças que combinam engenhosidade e
originalidade. A técnica da carpintaria, herdada do pai

4 - Mistério do Planeta - Novos Baianos

e arquiteto José Caldas Zanine, é a essência do trabalho

5 - Jardin d’hiver - Henri Salvador

que tem como referência elementos brasileiros, sejam da

6 - Canto de Ossanha - Baden Powell

fauna, da flora, do artesanato ou da própria arquitetura.

7 - Bold as Love - Jimi Hendrix

No processo criativo, a música é fundamental. “Sou

8 - Birch Tree - Foals

muito musical. Música é bem-estar”, explica Zanini.

9 - Dreams - Fleetwood
10 - Magrelinha - Luis Melodia

Confira a playlist de Zanini de Zanine especial
para a D Tile:

FotO João Gaudenzi

Para escutar a
playlist, abra o app
do Spotify e leia o
código ao lado

