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NOVIDADE Futurismo, a
nova colecção da Vista Alegre,
faz uma releitura contempo-
rânea do movimento precur-
sor de todos os modernismos,
trazendo para o presente esse
momento histórico (e estético)
que celebrava o progresso,
marcando um período de rein-
venção das linguagens artísti-
cas.

Aqui se encontram as cores

vibrantes e contrastantes, as
formas geométricas repletas
de linhas oblíquas, círculos e
ângulos divergentes, delimita-
das por linhas de força, criando
uma ideia de movimento vi-
goroso.

A velocidade, que os futuris-
tas amavam, encontra assim
nova expressão numa linha
sofisticada e intemporal, plena
de dinamismo e expressivi-

dade.
Esta colecção premium da

Vista Alegre é composta por 27
peças, entre decorativas e uti-
litárias. Futurismo é uma linha
de grande impacto, versátil e
luxuosa, que inclui uma ele-
vada percentagem de ouro
aplicado manualmente pelos
artesãos da marca. 

Por trás das formas elegan-
tes da colecção, várias delas de

grandes dimensões, encontra-
se um processo laborioso e de
grande minúcia no tratamento
dos padrões e das cores, que
passou por inúmeras fases. 

Através de Futurismo, a Vista
Alegre recupera do passado e
traz para os nossos dias um
momento de ruptura artística
e cultural, com a sua habitual
criatividade e capacidade de
reinvenção.

Para Nuno Barra, adminis-
trador da Vista Alegre, “esta co-
lecção é de uma grande ri-
queza visual e um enorme de-
safio de produção devido à
complexidade estética e à mi-
núcia que a Vista Alegre gosta
de colocar nas suas peças”.
“Estamos muito satisfeitos
com o resultado final, com a
modernidade e arrojo que esta
colecção evidencia. É impos-
sível ficar indiferente a uma co-
lecção tão impactante. Será se-
guramente o próximo best sel-
ler da marca”, realçou. |

Futurismo é a nova colecção da Vista Alegre

Colecção tem 27 peças


