
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 96983890 17-01-2022

Notas, selos e plantas 
à mesa num novo 
tesouro da Vista Alegre 
CERÂMICA O designer brasileiro BrunnoJahara voltou a colaborar 
com a fábrica de porcelana portuguesa e o resultado são 30 peças 
que fundem a delicadeza clássica com um estilo avant-garde. 
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bandeja de aperitivos do novo serviço de 
mesa daVistaAlegre parece uma nota. É 
feita de porcelana, mantém a delicadeza 
da quase bicentenária fábrica nacional, 

mas incorpora elementos estéticos qu e se inspi-
ram precisamente em formas geométricas de no-
tas e moedas de vários países.Todo o serviço é um 
verdadeiro tesouro que traz sofisticação, elegância 
e modernidade à mesa. 

Treasuresé o resultado de mais uma parceria en-
tre aVista Alegre e o designerbrasileiro Brun no Ja-
hara, uma ligação que começou há seis anos com 
a coleção ransadândatMas, em vez dos elemen-
tos i conográficos que prestam tributo às culturas 
portuguesa e brasileira- esse serviço celebrava o 
ano de Portugal no Brasil-, o artista cruzou agora 
váriasfontes de inspiração, incluindo mais cores e 
mais elementosgráficos naspeças. 

As formas geométricas das notas e moedas de 
vários países deram inspiração a Brunno Jahara, 
que tanto se deixou levar pelas ilustrações como 
pelap aleta de cores mais usadas. Mas houve mais 
elementos a inspirar o artista, nomeadamente a 
linguagem universal das ilustrações em papel, es-
pécimes de plantas e selos. Todos eles, "quando 
harmonizados com porcelana, amplificam a sua 
riqueza", diz uma publicação do Jahara Studio no 
Faceboolc 

"Trabalhei muito as linhas, os degnzdé. os fio-
rai s.Fiz uma pesquisa de cores muito longa.A pa-
leta cromática foi desenvolvida a part ir de uma 
pesquisa de todos os papéis-moeda, das notas do 
mundo inteiro", explica o artista num vídeo divul-

  

gado pela fábrica de porcelana. "São oito tons di-

 

ferentes que se misturam entre si, que trazem essa 
leveza final. Esse mude elementos é que faia co-

 

leção ser especial", acrescenta Bm nno Jahara. 
"E um serviço de mesa diferenciadore comum 

tratamento cromático de referênrias clás-

 

sicas mas desenhado deformacontem-

 

poránea e que fará dele um serviço in-

 

temporal", analisaNuno Barra, adminis-

 

trador daVistaAlegre, em comunicado. 
As 30 peças do serviço estãoligadas de 

forma dinâmica, já que têm motivos dife-

 

rentes, selam eles geométricos ou naturais, k 
e cores diferentes. Cada uma é única e, em 
conjunto, formam um todo. O jarro é a mais 
cara, custa 125 euros; os pratos rasos ou de sopava-
lem 19 e a chávena de café erespetivopiresficam 
por 25.A bandeja de aperitivos de que se fala no iní-
cio custa48 euros. 

Peças para durar 
O projeto, que demorou quase dois anos a conce-
ber, é a segunda parceria entre aVista Alegre e 
BrunnoJahara, artista que, garante, enquanto tra-
balha está"sempre apensar nas pessoas quevão 
usar aspeça.0 

"Quando crio uma coisa é para durar no tempo", 
garante o designer, que conquistou para a marca 
uma mençãohonrosapelo GermanDesignAward 
2016 com o serviço da Tratzsadântiaz, que a pró-
priaVista Alegre considera uma das suas coleções 
de maior sucesso. 

Para esta que agora é lançada espera-se 
igual êxit o. "Acred itamos que o sucesso 

vai ter continuidade, já que é um senri-
ço de mesa diferenciador e com 

um tratamento cromático de 
referências clássicas mas 

desenhado de forma con-
temporânea e que fará 

dele um serviço intem-
poral", diz °adminis-
trador Nuno Barra, acres-
centando que o artista, 

desde o início, " in-
terpretou muito 
bem o ADN da 
marca". 
sofia.fonseca@dn.pt 

• 
O projeto, que demorou quase 

dois anos a conceber, é a 
segunda parceria entre a Vista 
Alegre e BrunnoJahara, artista 

que, garante, enquanto trabalha 
está "sempre a pensar nas 

pessoas que vão usar as peças". 
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