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A Vista Alegre desenvolveu uma
nova colaboração com a Chris-
tian Lacroix Maison em torno
de uma coleção de porcelana
designada “Fête Vos Jeux”,
cons tituída por dados, dominó
e jogo da memória.

Em complemento com estas
peças lúdicas polivalentes - “Les
Dés Amoureux”, “Le Domino
Romantique” e “Le Jeu de Mé-
moire Blind Date” - que podem
ser utilizadas também como
peças decorativas, esta coleção
inclui pratos de sobremesa e
chá venas de café.

A coleção “Fête Vos Jeux”

apresenta quatro padrões dife-
rentes, numa combinação de-
licada entre os materiais, as for-
mas e a poesia, com motivos
florais românticos, num con-
junto que é tão divertido quanto
encantador. Estas peças, apre-
sentadas numa caixa “gift” que
acompanha a criatividade da
coleção, são um presente dife-
renciador e inesquecível.

A paixão pela porcelana já liga
há vários anos estas duas mar-
cas de reputação mundial, que
se destacam pela constante ino-
vação e pelo design, o que, aliás,
tem sido reconhecido mundial-

mente com a atribuição de inú-
meros prémios.

A Vista Alegre e a Christian
Lacroix Maison unem esforços
desde 2012 para oferecer o seu
melhor, dando vida a coleções
como “Sol e Sombra”, “Love
Who you Want”, “Herbariae”,
“Butterfly Parade” e “Paseo”, en-
tre outras. Coleções onde a so-
fisticação e requinte estético im-
peram, conjugando estilos e
culturas universais.

Para Nuno Barra, administra-
dor da Vista Alegre, «as parce-
rias que fazemos com grandes
nomes e marcas, como a Chris-
tian Lacroix Maison, e que re-
sultam num trabalho conjunto
das duas equipas criativas, dão
sempre origem a peças icónicas
que não deixam ninguém indi-
ferente. Depois de serviços de
mesa, peças decorativas e co-
leções “gift”, surge agora a linha
dos jogos, onde, efetivamente,
se podem criar novos conceitos
lúdicos e, simultaneamente, de-
corativos. Uma dupla função
que faz desta coleção uma re-
ferência para o futuro». �

“Fête Vos Jeux” é a nova
colaboração entre a Vista Alegre 
e a Christian Lacroix Maison
Parceria A coleção de porcelana é constituída por dados, dominó e jogo da memória e apresenta
quatro padrões diferentes, numa combinação delicada entre os materiais, as formas e a poesia
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