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A Deca está sempre inovando em seus
produtos para que você possa viver
momentos únicos. São louças e metais
que despertam emoções e sensações.
É a sua casa respirando tendências.
Deca. Design para ver e viver.

Sinta o seu
momento. 

deca.com.br
/DecaOficial
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Square.Round Collection

round kitchen RICARDO BELLO DIAS + STUDIO ORNARE
www.ornare.com

@ornareoficial@ornare_official
Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1101, São Paulo | (11) 3065.6622
Visite o site e conheça todos os showrooms.
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DESIGN É UM
#TERRITÓRIO 
JEEP DAHRUJ
Conquistar histórias, curtir novas 
aventuras, desfrutar do máximo 
da tecnologia: tudo isso embalado 
num dos conceitos de design com 
uma das personalidades mais 
marcantes do mundo.

Venha fazer parte desse território 
na Jeep Dahruj, líder em vendas 
do Brasil.

CASTELO
Av. Dr. Alberto Sarmento, 149 | Tel. (19) 2085-0909 
WhatsApp: (19) 99965-0121

CAMBUÍ
Av. Orosimbo Maia, 2223 | Tel. (19) 3794-4400 
WhatsApp: (19) 98999-0365

jeepdahrujcampinas

jeepdahruj_campinas
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Como viver a Semana Design Campinas

DESIGN OPEN DAY

DESIGN QGs

CIRCUITO DESIGN

CALENDÁRIO

Organizador e Curador - Lenine Faria 

Relacionamento - Alexandra Marcondes
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Solferini pinta telas monocromáticas de grandes dimensões e também produz 

esculturas em alumínio, com efeito cinético e colorido, em grandes formatos. 

Devido ao grande sucesso dos seus trabalhos, passou a fazer tamanhos menores 

para democratizar sua arte e permitir mais acesso às suas obras. Solferini se 

revela um artista contemporâneo de muito talento e enorme sensibilidade.

Por isso, vem se destacando no universo nacional e internacional, com exposições 

no Brasil, Estados Unidos e Itália.

Artista plástico: Solferini | @solferini
Consultoria de Arte: Sueli Pennone | @suelipennone
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IMAGEM DE CAPA Q
ual é o desafio de parar o tempo? 
Isso é possível? O tic-tac do relógio 
continuou batendo hora a hora, dia 
a dia, mês a mês, enfim, um ano e 

meio se passou. E, claro, a pandemia não 
parou o tempo. Ela, sim, suspendeu nossos 
planos e nos mostrou como o imprevisível 
está perto da gente. Essa é a lição univer-
sal que o momento nos trouxe. Agora, para 
o mercado de arquitetura, design e decora-
ção, a lição foi muito além.

Aprendemos que nosso setor é indispen-
sável e que sem uma boa casa, ninguém 
vive! O que muitas vezes foi encarado pelos 
clientes como dispensável, ganhou ares de 
urgência. 

O olhar dos profissionais foi tão requisitado 
quanto dos médicos, afinal, eles também 
participaram de uma parte essencial desse 
processo de cura.

Nos projetos, a forma de encarar o ambien-
te residencial e corporativo foi muito impac-
tada. Com isso, tivemos outra lição impor-
tante: o interior de São Paulo conseguiu ser 
o porto seguro de muita gente que viu aqui 
uma opção às metrópoles, já que o trabalho 
remoto se tornou uma rotina. Modéstia à 
parte, a gente já sabia, mas é bom confir-
mar como nossa região é especial. Enfim, 
saímos melhores disso tudo, eu acredito. 

Para a curadoria desse ano, tentamos se-
lecionar o conteúdo mais instigante, mais 
afetivo, mais atualizado. Vamos ter, desde 
temas comportamentais e de tendências, 
olhando pra frente e falando sobre mudan-
ças no consumo, como também vamos falar 
de ícones do design, olhando para os gênios 
que nos trouxeram até aqui. Afinal, se o de-
sign brasileiro já era um orgulho, de agora 
em diante, será ainda mais.

Serão diversos eventos espalhados por 
Campinas durante os dez dias de festival, 
e a soma de todas estas ações deixa um 
legado para as marcas apoiadoras, para os 
profissionais participantes e para a cidade 
que tanto amamos. 

Lenine Faria
Organizador e Curador
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Uma experiência 
completa de 
hospedagem. 
Combinação 
perfeita entre 
design, música, 
arte e moda.

Av. Júlio de Mesquita, 705 
Cambuí - Campinas - SP
(19) 3500-0860

reservas.rrcp@
atlanticahotels.com.br

radissonredcampinas
radissonredcampinas.com.br

T
ransformar os espaços em am-

bientes únicos e inspiradores para 

ver e viver, onde forma e função 

estejam em total sinergia para tra-

zer mais bem-estar, impacto positivo e cui-

dado na vida das pessoas.

Deca combina design, inovação, qualidade 

e sustentabilidade, que fazem da marca a 

melhor escolha. É a maior fabricante de lou-

ças e metais sanitários do Hemisfério Sul e 

líder no mercado brasileiro, além de ser ex-

portadora para os quatro continentes.

Saiba mais sobre o nosso negócio em: 

www.deca.com.br

Deca
www.deca.com.br 
Instagram: @decaoficial
www.facebook.com/decaoficial
Av. Brasil, 1589 - São Paulo - SP 
Tel: 11 3088-2744 
Seg-sex 9-19 / sáb 9-14

Há mais de 70 anos  
inspirando grandes 
projetos
Deca é sinônimo de design para 
ver e viver cada momento
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DES
IGN

OPEN
DAY

O Design Open Day, que será no dia 20 de ou-
tubro no Radisson Red, é sempre um evento 
de destaque na agenda, reunindo grandes 
nomes do mercado para discutir sobre novos 
conceitos do morar. Esse ano, após tantas 
transformações e a espera pelo presencial, é 
ainda mais aguardado.

Guilherme Wentz 

Talk

UM OUTRO OLHAR SOBRE O MORAR

O designer gaúcho, Guilherme Wentz, 
busca uma narrativa sólida em suas 
criações e coleciona prêmios nacionais 
e internacionais. Sua marca foi eleita 
como “um dos seis estúdios de design 
em ascensão nas Américas” pelo The 
New York Times, foi nomeado "Ameri-
ca's Rising Talent" pela Maison & Objet, 
e ainda foi vencedor de diversas edi-
ções do Prêmio Casa Vogue.

O designer lançou sua própria marca, a 
WENTZ, para produção de peças auto-
rais que chamam atenção por conectar 
brasilidade, sofisticação e minimalis-
mo. Guilherme, que iniciou sua carreira 
na marca Riva, em plena estreia rece-
beu importantes prêmios, como o IDEA 
Brasil, Brasil Design Award e o interna-
cional iF Design Award. Muito além dos 
traços minimalistas e materiais nobres, 
ele busca uma forma purista e desace-
lerada de nos relacionarmos com os 
objetos e os espaços em que vivemos.

Esther Schattan

Talk

TENDÊNCIAS DE MILÃO

Afinal, como foi o tão esperado retor-
no da maior e mais influente feira de 
decoração do planeta? Para esse talk, 
convidamos uma das maiores perso-
nalidades do décor brasileiro. Esther 
Schattan, sócia-diretora da Ornare, 
marca referência em mobiliário sob 
medida e participante do Salone del 
Mobile 2021, irá falar sobre as prin-
cipais tendências apresentadas no 
evento, a marcante presença brasileira 
e suas impressões pessoais desse mo-
mento tão relevante para o segmento.

Esse evento é apenas para profissionais de 
arquitetura e decoração, convidados ou inscritos 
pelo site www.semanadesign.com.br

Como viver a 
Semana Design 
Campinas 2021

A Semana Design Campinas pro-
move conteúdo para arquitetos, 
designers de interiores e outros 
profissionais do setor, com 
palestras, talks, exposições e 
debates. O Design Open Day abre 
as atividades, com a presença de 
grandes nomes do design bra-
sileiro. As inscrições são feitas 
pelo site semanadesign.com.br

Nos espaços-conceito das lojas 
QG, cada marca parceira vai mos-
trar a identidade do seu design 
para 2022, além de ser anfitriã 
das palestras oficiais. Nas lojas 
Circuito acontecerão bate-papos 
e exposições sobre as novidades 
do design autoral. Confira, no 
final deste guia, o calendário do 
que vai rolar.

Viva a Semana Design Campinas! 

Acompanhe a gente nas
redes sociais e no site:

instagram.com/semanadesign
facebook.com/semanadesignoficial
www.semanadesign.com.br
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DESIGN
QGs

Após o Design Open Day, onde estará 
presente a elite do design nacional, os 
Design QGS ocuparão o palco da Semana 
Design Campinas. As palestras serão pre-
senciais e acontecerão nos espaços das 
lojas-anfitriãs, uma a cada dia da semana. 
O conteúdo terá como foco temas emer-
gentes do setor e experiências ligadas ao 
dia a dia dos profissionais de arquitetura 
e decoração.

O
rnare apresentou o design bra-
sileiro, participando do Salone 
del Mobile 2021, a maior e mais 
influente feira de design mobi-

liário do mundo. Referência em móveis 
sob medida de alto padrão, a Ornare está 
presente no Brasil, Estados Unidos e Du-
bai. Dentre tantas coleções assinadas, 
a marca apresentou em Milão, a linha 
Little Luxury, considerada um "objeto de 
desejo", por ser muito atraente e versá-
til. Em seu estande, Ornare levou a ver-
são Beauty, focada em penteadeiras.
Inspirada no tradicional sistema de armá-
rios Ikigai, mas com um olhar para os ar-
mários pequenos, foi desenvolvida pelo de-
signer e diretor de arte Ricardo Bello Dias. 
Com independência e versatilidade, pode 
ser usada para compor o closet ou monta-
da de forma individual, totalmente perso-
nalizada. Além disso, os móveis possuem 
luz integrada nas prateleiras e portas equi-
padas para exibir, com destaque, os obje-
tos mais preciosos.

Ornare
www.ornare.com.br
Instagram: @ornare_o½cial
www.facebook.com/ornareoficial
Al. Gabriel Monteiro Silva, 1101 - São Paulo - SP 
Tel: 11 30656622
Seg-sex 10-20 / sáb 10-14

Ornare participa do 
Salone del Mobile 
2021, em Milão
Little Luxury foi a linha
apresentada pela grife brasileira
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A
Artzzi oferece várias linhas de pro-
dutos, que atendem diferentes ne-
cessidades. Todas elas, reúnem 
design exclusivo e alto padrão de 

qualidade, caracterizados pela seleção de 
materiais nobres e perfeição dos acaba-
mentos. As peças refletem conforto e sus-
tentabilidade, acompanhando a tendência 
de ambientes mais acolhedores e estabele-
cendo a conexão com elementos mais or-
gânicos. São produtos com uma elegância 
atemporal e processos de fabricação alta-
mente tecnológicos, podendo, ainda, serem 
customizados em relação às dimensões e 
acabamentos, valorizando a personalidade 
de cada projeto. Os showrooms da marca 

misturam inovação em workspace, releitu-
ras clássicas do design, lifestyle para am-
bientes íntimos e pitadas generosas de bra-
silidade na escolha de objetos.

ESPAÇO CONCEITO POR ARTZZI  + WENTZ

Exclusividade e pluralidade fazem 
parte do Universo Artzzi
Peças clássicas e contemporâneas com a assinatura
de renomados designers

Artzzi Mobiliário, Design e Tendências
www.artzzi.com.br  
Instagram: @artzzi  
www.facebook.com/artzzi  
Av. Moraes Sales, 2157, Nova Campinas
Campinas - SP  
Tel: 19 3705- 5120  
Seg-sex 9-19 / sáb 9-17 
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AKAFLOOR - LINHA TRADICIONAL - PISOS DE MADEIRA MACIÇA 

TARKETT – LINHA SQUARE – PISOS VINÍLICOS QUICK STEP – LINHA IMPRESSIVE – PISOS LAMINADOS

/AtelieRobertoCervellini /AtelieRobertoCervellini 

Campinas • (19) 2139.3550

Av. Dr. Jesuíno Marcondes Machado 490

Nova Campinas • CEP 13092-108

Presidente Prudente • (18) 2101.1105

Av. Cel. José Soares Marcondes, 3537

Jd. Bongiovani • CEP 19050-230

PISOS DE MADEIRA MACIÇA

PISOS LAMINADOS

PISOS VINÍL ICOS

RODAPÉS E  GUARNIÇÕES

TAPETES E  CARPETES

PAPÉIS  DE PAREDE

PAINÉIS  DECORATIVOSPAINÉIS  DECORATIVOS

PERSIANAS E  CORTINAS

FORROS E  SOLUÇÕES
ACÚSTICAS

GESSO

TOLDOS E  SOLUÇÕES
EM COBERTURAS

FACHADASFACHADAS

O 
desejo de reconexão com o meio 
ambiente e autocuidado requer o 
uso de elementos que remetam à 
natureza, como a madeira e a pedra. 

A tendência é que eles continuem sendo usa-
dos nos revestimentos da casa, do escritório 
e do home o½ce. Com o pressuposto de uma 
vida com menos excessos, o consumo des-
ses produtos deve ter procedência autossus-
tentável. Daí vem uma paleta de cores mais 
suaves, naturais, como os tons terrosos e o 
verde. Já a sofisticação tende a vir nos tons 
neutros: bege, oÀ white, cinza e o preto opa-
co. Outra tendência forte é o monocromático 
reinventado no tom sobre tom. A ideia é tor-
nar a casa mais acolhedora, energética e rela-
xante. Essa é a leitura atual feita pelos qualifi-
cados profissionais do Ateliê Revestimentos. 
Referência em produtos de alto padrão, a 

marca oferece em seu portfólio grande va-
riedade de materiais nacionais e importados 
para projetos residenciais ou corporativos. 
O objetivo é sempre alinhar design, tecnolo-
gia, funcionalidade e sustentabilidade.

Ateliê Revestimentos
www.atelierevestimentos.com.br 
Instagram: @atelierevestimentos
Av. Dr. Jesuíno Marcondes Machado, 490,
Nova Campinas - Campinas - SP 
Tel: 19 2139-3550 
Seg-sex 9-17 / sáb 9-13

Revestimentos são usados para reconexão 
com meio ambiente
Momento de menos excessos requer produtos autossustentáveis 
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FEITO
PARA
VIVER

liderinteriores.com.br
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A 
Lider Interiores nasceu de um so-
nho. Um sonho que se tornou reali-
dade, graças à dedicação e ao amor 
que o seu fundador, Seu João da 

Mata, tinha pelo que fazia. De 1945, na pe-
quena cidade de Carmo do Cajuru, no interior 
mineiro, quando “Seu João” teve o primeiro 
contato com móveis ao trabalhar como lus-
trador, até os dias de hoje, o caminho foi lon-
go. Começou com o primeiro barracão, com 
três máquinas. Depois, com o crescimento 
das instalações, veio o primeiro showroom 
ao lado da fábrica. Em seguida, a primeira 
loja Lider Interiores — então Mobiliadora 
Lider — em Mateus Leme. Daí em diante, 
várias ampliações no parque industrial le-
varam a Lider a fabricar estofados, colchões 
e espumas, e a expandir-se para outros es-
tados do Brasil, tornando-se um dos grupos 
mais sólidos do setor moveleiro nacional. 
Hoje, a marca entrega soluções para toda a 

casa, da cozinha à varanda, com qualidade e 
design exclusivo. A Lider acredita e investe 
cada vez mais no lançamento de produtos 
com design autoral, sem deixar de lado sua 
essência: a atenção a cada detalhe, desde a 
escolha da matéria-prima até a entrega final 
do produto. 

Lider Interiores 
www.liderinteriores.com.br  
Instagram: @liderinteriores 
www.facebook.com/LiderInterioresPerfil 
Rua Maria Monteiro, 752, Cambuí - Campinas - SP
Tel: 19 3254-2938  
Seg-sex 9-19 / sáb 9-16 

ESPAÇO CONCEITO POR NURIA ULIANA

Lider Interiores aposta em móveis 
com design autoral 
Sonho se transformou em 75 anos de história
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DESIGN QUE INSPIRA
GRANDES PROJETOS.

D
esde 2003, a Mais Revestimentos 
se destacou por desenvolver um 
conceito inovador de atendimen-
to, verdadeiramente focado na 

experiência do cliente, transformando-a 
em uma referência nacional. Mais do que 
um produto, a marca vê o acabamento 
como um projeto. Pioneira em Grandes 
Formatos no Brasil, a empresa trabalha 
com um produto que exige delicadeza, 
técnica e conhecimento no manuseio de 
cada peça, por isso investe no treinamen-
to dos seus profissionais e se especiali-
zou na execução de cortes especiais.
A curadoria dos seus produtos é reali-
zada com critério, nos principais design 
spots mundiais, onde são selecionados 

revestimentos, pisos, louças, metais e 
acessórios exclusivos. A aposta para 
2022 são os porcelanatos que reprodu-
zem mármores, em padronagens clássi-
cas ou exóticas.

Design, inovação e soluções que inspiram
Marca aposta nos maxi formatos que reproduzem
mármores para 2022

Mais Revestimentos  
www.maisrevestimentos.com.br 
Instagram: @maisrevestimentos 
www.facebook.com/maisrevestimentos 
Av. Cel. Silva Telles, 749, Cambuí - Campinas - SP  
Tel: 19 3795-3310 
Seg-sex 9-19 / sáb 9-15

ESPAÇO CONCEITO POR MAIS REVESTIMENTOS
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C
om um portfólio que reúne móveis 
e objetos de decoração capazes de 
compor qualquer ambiente, a Maria 
Pia Casa conta com grande varieda-

de de itens assinados e desenvolve linhas de 
produtos exclusivas no exterior, em parceria 
com grandes marcas e designers. Além da 
loja, a marca também mantém um e-com-
merce, com itens como poltronas, aparado-
res, cadeiras, racks, mesas de apoio, de cen-
tro, lateral e de jantar, bancos e sofás. Seus 
produtos vão do clássico ao contemporâneo, 
produzidos com matérias-primas diferencia-
das, que traduzem a personalidade de cada 
projeto. Uma aposta da marca é a integração 
com a natureza, por meio de vasos ou tramas 
naturais. Afinal, os acabamentos manuais 
dão um ar de originalidade e estão sempre 
em alta. Peças com linhas sinuosas, presen-

tes em formatos de mesas, bancos, tapetes 
e outros mobiliários também ocupam papel 
de destaque. Referência no setor, em 2018, 
Maria Pia Casa foi eleita a quarta melhor loja 
varejista de artigos para casa no Prêmio GIA 
(Global Innovation Awards). 

Maria Pia Casa desenvolve linhas 
exclusivas com designers 
Integração com a natureza é uma
das apostas da marca

Maria Pia Casa 
www.mariapiacasa.com.br  
Instagram: @mariapiacasa 
www.facebook.com/MariaPiaCasa  
Av José Bonifácio, 2.566, Jd Paineiras 
Campinas - SP  
Tels: 19 3381-3111 / 11 3061-3063  
Seg-sex 9-19 / sáb 9-17  

ESPAÇO CONCEITO POR FABIANA OLIVEIRA
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Tessaro Home & Garden
www.tessaromoveis.com.br
Instagram: @tessaromoveiscampinas 
Rua Av. Dr. Jesuíno Marcondes Machado, 516, 
Nova Campinas - Campinas - SP 
Tel e Whatsapp: 19 3326-2549
Seg-sex 9-19 / sáb 9-14

C
om DNA mineiro, que se traduz 
pela natureza exuberante, hospita-
lidade e conforto, a Tessaro é uma 
fábrica de mobiliário externo, com 

foco em projetos customizados e perso-
nalizados para áreas gourmet, varandas 
e jardins para residências, clubes, condo-
mínios e hotéis. A marca preza pela ver-
satilidade e qualidade dos seus produtos, 
fabricados em materiais duráveis e prá-
ticos, como corda náutica, fibra sintética, 
madeira, tela sling e alumínio.
Transformando residências e espaços 
corporativos em ambientes completos e 
cheios de estilo, a Tessaro lança a linha 
“Sou do mundo, sou Minas Gerais” e o 
exclusivo Balanço Buriti, do designer Alê 
Alvarenga. Para atender todas as expecta-
tivas dos seus clientes, a loja de Campinas 

tem parceria com fornecedores de mobi-
liário para área interna, com peças assi-
nadas por designers renomados, como: 
Fabrício Roncca, Bruno Faucz, Daniela 
Ferro e Zanini de Zanine.

Versatilidade e grande estilo também 
para as áreas externas
Projetos transformam residências e espaços
corporativos em ambientes completos 

ESPAÇO CONCEITO POR TESSARO
w w w. t e s s a r o m o v e i s . c o m . b r

Av. Doutor Jesuino Marcondes Machado 516 – Nova Campinas

@tessaromoveiscampinas
19 3326 2549

Aqui Seu Estilo é Livre

w w w. t e s s a r o m o v e i s . c o m . b r

Av. Doutor Jesuino Marcondes Machado 516 – Nova Campinas

@tessaromoveiscampinas
19 3326 2549

Av. Doutor Jesuino Marcondes Machado 516 – Nova Campinas

Aqui Seu Estilo é Livre
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C
om um catálogo diverso de li-

vros nacionais e internacionais 

de design, arquitetura, artes, DIY 

e outras áreas criativas, contando 

com a colaboração de autores consagrados 

nessas especialidades, a Editora Olhares já 

conquistou prêmios como o Jabuti, o Prê-

mio Design Museu da Casa Brasileira e o 

Retratos da Leitura.

Livros para ampliar 
os horizontes 
criativos

Editora Olhares
www.editoraolhares.com.br
Instagram: @editoraolhares
www.facebook.com/editoraolhares
Rua General Jardim, 618 / 72, São Paulo
Tel.: 11 2924 1744
Seg-sex 10-19

CIRCUITO
DESIGN 

Após a abertura oficial, no Design Open 
Day, eventos independentes serão reali-
zados dentro das lojas Circuito. São gran-
des marcas apresentando aos profissio-
nais do setor suas apostas para 2022.

Bonaluce Iluminação
www.bonaluce.com.br

Instagram: @bonaluceiluminacao 
 www.facebook.com/bonaluce 

Av. José Bonifácio, 2281
Jardim das Paineiras - Campinas - SP 

Tel.: 19 3365.4650/ 19 98849.7999/ 19 98855.7999
Seg-sex 9-19 / sáb 9-13

Talento em criar 
projetos luminotécnicos 
personalizados 

C
om talento em criar projetos lu-
minotécnicos personalizados e 
exclusivos, a Bonaluce se renova 
e se reinventa há 33 anos no mer-

cado de iluminação. Pendentes, arandelas, 
luminárias, telas tensionadas, fitas de led 
e outros recursos inovadores compõem a 
identidade da marca. Muitos objetos são as-
sinados por designers nacionais.
A Bonaluce Iluminação acredita na valoriza-
ção cada vez maior da luz natural, sendo a 
luz artificial uma aliada para trazer conforto 
e funcionalidade. Na Semana Design tere-
mos um talk com o tema Brasilidade, com a 
ITENS, sob o comando de Mariana Amaral.
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CASABERTA Empório 
Autoral celebra o design 
independente

A
Casaberta habita um badalado es-
paço no bairro Nova Campinas, que 
há dois anos reúne diversos arte-
sãos e designers brasileiros inde-

pendentes, sejam de gastronomia, moda ou 
decoração. A loja, descolada e aconchegan-
te, é preocupada com a autenticidade dos 
produtos, com linhas feitas à mão ou por 
processos artesanais, garantindo exclusi-
vidade. É o lugar ideal para conhecer pro-
dutos cheios de história e viver momentos 
descontraídos, com um bom café.

Casaberta Empório Autoral
Instagram: @emporiocasaberta

www.facebook.com/emporiocasaberta
Av. Dr. Jesuíno Marcondes Machado, 899

Nova Campinas - Campinas - SP
Tel: 19 97107-7700

seg-sex 11-19 / sáb 10-14

Organic Madeiras 
www.organicmadeiras.com.br 
Instagram: @organicmadeiras 

www.facebook.com/organicmadeiras 
Rua Coronel Quirino, 70, Cambuí - Campinas - SP

Tels: 19 99116-9148 / 19 3255-1440 
Seg-sex 9-18 / sáb 9-14 

Obras de arte 
diretamente da natureza 

A
Organic Madeiras fornece obras 
de arte vindas direto da nature-
za. Seus artesãos aproveitam os 
detalhes e texturas originais de 

cada peça de madeira, transformando-as 
em móveis e itens de decoração, sempre 
com muita originalidade, requinte e exclu-
sividade. Todas as madeiras utilizadas no 
processo de móveis orgânicos, decks e per-
golados, que são seus principais produtos, 
são certificadas pelo Ibama. O mais recente 
lançamento da Organic foi a mesa de jantar 
Cascata. O que move a marca é o prazer de 
oferecer um produto natural e com pouca 
interferência humana.  

Vertz Iluminação 
www.vertziluminacao.com.br 
Instagram: @vertziluminacao 

www.facebook.com/vertz.iluminacao 
Rua Antônio Lapa, 328, Cambuí - Campinas - SP 

Tel: 19 3251-0501 
Seg-sex 9-18 / sáb 9-13 

Artes digitalizadas 
continuam fortes em 2022

O
Escritório de Arte Sueli Pennone 
nasceu, há 23 anos, em Campinas, 
com o propósito de dar acesso às 
artes plásticas a todos os públicos. 

A busca por apresentar tudo o que aconte-
ce no universo das artes plásticas se tornou 
algo incessante para a consultora de arte 
Sueli Pennone. Com o tempo, esse caminho 
apontou como sendo seu foco e talento pri-
mordial. Especialmente no mundo da arqui-
tetura e do design, espaço em que as artes 
se fazem fundamentais e se tornam cada 
vez mais presentes. Obras de arte em telas, 
esculturas, fotografias e gravuras de novos 
talentos e artistas renomados são parte des-
se universo. As artes digitalizadas são ten-
dências nos últimos anos e devem continuar 
fortes para 2022.

Sueli Pennone Escritório de Arte
Instagram: @suelipennone

Rua Monte Aprazível, 935, Chácara da Barra
Campinas - SP

Tel:19 997247569
Seg-sex 9-19

Detalhes pensados 
para uma experiência 
surpreendente

U
ma atmosfera única quando a luz se 
revela em sensações para os cinco 
sentidos. Essa é a proposta da Vertz 
Iluminação, um espaço em que cada 

detalhe foi meticulosamente pensado para 
oferecer uma experiência surpreendente. A 
sinergia entre seus produtos e a arquitetura 
contemporânea nasce do relacionamento 
próximo com seus clientes. Possui uma equi-
pe de arquitetos abertos ao diálogo, o que 
permite antecipar tendências e demandas do 
setor. As grandes apostas são os perfis da Ilu-
minar: customizáveis, podendo tomar formas 
orgânicas e curvas. Assim como os produtos 
do multipremiado designer Guilherme Wentz, 
com propósito de transformar ambientes em 
extensões contemplativas da natureza. 
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cleannew.campinas

campinas@cleannew.com

Sênior

cleannew.campinas

Sênior

Uniflex lança coleção e 
amplia variedade de cores 
para a linha Wood

U
niflex, empresa 100% brasileira, com 
DNA Suíço na gestão, especializada 
em produtos de proteção solar, como 
rolôs, persianas e cortinas, apresen-

ta novidades. Entre elas está a coleção Exotic, 
com sete opções de cores, além da valoriza-
ção dos veios e texturas impressos nos pro-
dutos. A marca também expande a cartela 
de cores para as coleções Bamboo, Classic e 
Frosted, que integram a linha Wood, com oito 
novas tonalidades para as fitas. A coleção 
Exotic pontua, ainda, o uso de diferentes tipos 
de madeiras, que têm características espe-
cíficas a partir do resultado de intempéries, 
como a ação do clima e do tempo. A aparên-
cia autêntica dos produtos conferem atmos-
fera luxuosa aos ambientes, sendo capaz de 
tornar os espaços mais aconchegantes. 

Uniflex Cambuí
www.uniflex.com.br 

Instagram: @uniflexcambui
www.facebook.com/uniflex.campinas

Av. Dr. Emílio Ribas, 984, Cambuí - Campinas - SP 
Tel: 19 3294-3103

Seg-sex 9-18 / sáb 9-13

CA
LEN

DÁ
RIO

20 outubro

16h  Radisson Red

Design Open Day

Talks com Guilherme Wentz e
Esther Schattan
Ver mais informações no início deste guia.

21 outubro

15h  Bonaluce Iluminação

Talk

"Um olhar amoroso sobre o produto nacional", 
por Mariana Amaral 

Na Semana Design Campinas, teremos um 
talk com o tema brasilidade, sob o comando de 
Mariana Amaral, diretora criativa da Itens.

*  Somente convidados

09h-19h (seg a sex)
09h-16h (sáb)
Sueli Pennone

Exposição  |  Arte & Décor

A consultora de arte Sueli Pennone ambienta 
toda a loja Lider Interiores Campinas com obras 
da sua galeria, promovendo o diálogo entre peças 
de design e arte. Os artistas expostos na loja são: 
Arnaldo Bataglin, Marina Dubal, Mônica Di Pietra, 
Olívia Niemeyer, Raquel Colares, Tida Ricco, Lya 
Betinni e Patrícia Palmeira.

* Aberto ao público

21-29 outubro

Ambiente: Elaine Carvalho  | Foto: Romulo Fialdini

Somente convidados ou inscritos 
pelo site semanadesign.com.br
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10h30 Organic Madeiras

Talk 

“Processo criativo com a madeira orgânica”,
por Christie Cornelio e Erlon Tessari

Um bate-papo sobre o processo criativo utilizan-
do madeira orgânica, com os arquitetos Christie 
Cornelio e Erlon Tessari. Peças desenvolvidas pe-
los profissionais estarão expostas.

* Somente convidados

16h  Mais Revestimentos

Palestra Oficial + Lançamento de livro

“Trajetórias do modernismo, de Gregori 
Warchavchik a Percival Lafer”, 
por Jayme Vargas

Curador independente e historiador formado pela 
USP, por 20 anos tem pesquisado o mobiliário e 
arquitetura moderna brasileira. Realizou pales-
tras, textos e curadorias.

É autor dos livros “Design da Utopia”, "Percival La-
fer - Design, Indústria e Mercado” e "Gregori War-
chavchik - Design e Vanguarda no Brasil” (Editora 
Olhares), que retratam períodos importantes do 
modernismo. Durante a palestra, Jayme traça um 
panorama geral do movimento no país.

25

23

22

26

outubro

outubro

outubro

outubro

16h  Ateliê Revestimentos

Palestra Oficial   

"Design biofílico e a conexão com o natural”, por
Murilo Toporcov

Murilo é diretor-executivo da IT'S Informov, um 
dos maiores escritórios brasileiros de arquite-
tura, engenharia e design para o segmento cor-
porativo, com clientes como Arezzo, Bradesco, 
Santander, iFood, Magazine Luiza, Via Varejo, IBM, 
Fortinet, entre outros grandes nomes do mercado. 

A IT'S Informov é referência em biofilia no Bra-
sil, sendo responsável pelos principais projetos 
corporativos utilizando esse conceito. No talk, ele 
fala sobre o bem-estar a serviço da arquitetura e 
detalha o case da "Casa IT'S", projeto ganhador do 
GRI Awards 2019.

16h  Casaberta
Exposição + Sunset
"Casaberta Recebe | Design Independente"
Peças de designers independentes em exposição 
no espaço Casaberta. No décor, uma curadoria 
do arquiteto Aldomar Caprini, com os designers 
Lucas Neves e Rogo. Na joalheria, um preview da 
Space Collection, pela marca Something About 
Aelita, assinada pela designer Tici Andriani.
O cardápio do evento é assinado pelo arquiteto e 
masterchef Fernando Consoni, em parceria com 
o Café Kurubi.
* Aberto ao público.

10h  Vertz Iluminação

Talk 

"Pesquisa, Criação e Design",
por Rodrigo Bittar

O designer de produtos fala sobre seu proces-
so criativo e mostra algumas peças premiadas 
em sua carreira, como o móvel “Rafa”, ganhador 

16h  Tessaro Móveis

Palestra Oficial    

"Minimalismo: a busca pela essência em projetos 
de design”, por Lu Figaro

Com 20 anos de carreira, Luciana é diretora do 
Lab Figaro e fez consultoria de comunicação para 
importantes marcas de decoração, moda, arquite-
tura, saúde e estética. Como hobby, em 2015, criou 
o blog e instagram @me.minimal, onde sugere 
um novo olhar para o comportamento, consumo 
e estética minimalista e, desde então, vem se es-
pecializando no assunto em diferentes culturas e 
cenários, passando pelo movimento “slow”, pelo 
wabi-sabi, essencialismo, entre outros.

Com sua experiência em comunicação, somada 
ao constante estudo do comportamento humano, 
possui uma metodologia própria que ensina ar-
quitetos e designers a construírem e posiciona-
rem suas marcas de forma autêntica e positiva.

16h  Maria Pia Casa
Palestra Oficial + Lançamento de livro
"Attilio e Gregório: a história do design de interio-
res no Brasil”, por Rica Lima

Arquiteto campineiro, vive em São Paulo e dedica-
-se tanto aos projetos de interiores quanto à pes-
quisa sobre design brasileiro. Seu mestrado so-
bre a obra de Attilio Baschera e Gregório Kramer, 
pioneiros da estamparia para interiores e ícones 
do mercado de decoração brasileiro, originou o li-
vro “Attilio e Gregório”, lançado pela Olhares. Nes-
se talk, ele passa pelos principais momentos da 
carreira da dupla, que se mistura com a própria 
história do design de interiores nacional.

27 outubro

do Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira. 
Rodrigo, que iniciou sua carreira como designer 
de óculos, fundou seu estúdio em 2013 e tem 
como clientes marcas como Fillamento, Mormaii, 
Fom e Ray-Ban.

* Somente convidados

Somente convidados ou inscritos 
pelo site semanadesign.com.br

Somente convidados ou inscritos 
pelo site semanadesign.com.br

Somente convidados ou inscritos 
pelo site semanadesign.com.br

Somente convidados ou inscritos 
pelo site semanadesign.com.br
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28 29outubro outubro

16h  Artzzi

Palestra Oficial    

"Raiz Project: o design autoral brasileiro
inspirando o mundo”, por Ana Cristina
Schneider e Alessandra Delgado

Raiz é um projeto de internacionalização do de-
sign brasileiro, promovido pela APEX, que apre-
senta os produtos nacionais em eventos ao redor 
do mundo, como o ICFF NY, Paris Design Week e 
Milão Design Week. Os principais nomes do de-
sign nacional fazem parte do grupo, como Guto 
Indio da Costa, Lattoog, Guilherme Wentz, Fahrer, 
Marta Manente, Roberta Rampazzo, entre outros. 
Ana Cristina Schneider é coordenadora do Raiz, 
mestre em administração e tem mais de 20 anos 
de experiência na promoção de marcas brasilei-
ras no exterior.

No talk, ela estará acompanhada da designer 
Alessandra Delgado, uma das profissionais in-
tegrantes desse projeto global, que tem em sua 
trajetória participação nas mais importantes ex-
posições e concursos de design mundiais.

15h  Lider Interiores

Palestra Oficial + Lançamento de livro

“Jean Gillon: dos projetos de interiores
ao móvel moderno brasileiro”, por
Graça Bueno e Otávio Nazareth

Nascido na Romênia e naturalizado brasileiro, 
Jean Gillon teve uma vida pulsante. No Brasil des-
de meados dos anos 50, foi uma figura de des-
taque no design de móveis do período moderno, 
além de criador múltiplo com grande produção 
em projetos de interiores, tapeçarias, esculturas, 
cenografias, objetos e pinturas.

Ao desvendar sua trajetória, além de jogar luz 
sobre suas contribuições, a obra ajuda a ligar os 
pontos da história do design moderno no Brasil. 
O talk será conduzido pela galerista Graça Bue-
no, organizadora do livro e que há uma década se 
dedica ao acervo de Gillon, e por Otávio Nazareth, 
editor da Olhares.

Somente convidados ou inscritos 
pelo site semanadesign.com.br

Somente convidados ou inscritos 
pelo site semanadesign.com.br

Acompanhe online as palestras oficiais no instagram      semanadesign

* O que não consta como Palestra Oficial deve ter seus conteúdos, datas, 
horários, convites e inscrições confirmados nas respectivas lojas.
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