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IMPRESSOS
Chega de mensagens nos entrelinhas. Não há tempo
para descodiñton Vamos dizer a que queremos
sem rodeios ou mal entendidos. Chegou a hora de
comunicar com todas as LETRAS, e para isso recor-
rendo aos objectos que mais amamos e que de nós
refletem essa vontade de dizerjá: quem; o quê; onde;
como; porquê.
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Lizz. AndrtaBranzi
gala a Ka n21¡
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TATUAGENS
?pune e' que alguém :az iuua utmgan? Poupe
sm. Poupe gosta. nrqie que: omega¡- uu pele
uauu marca pessoal. Paqne que: oaosauirii um¡

mmsagun Ione e que se pa-peoue no lunpn.
Euuo e pouque nio no iuooiiiaiio
essa menu¡ vouiade de plsiat Io recepux uaua
mensagen¡ sua?
Quando muu emeuao se desaaua numa palavra.
ml quando um ¡pnradm oouia uma história :pe
podaiaiuos ver ua iium-açao de iuua banda
deomu , :mn ão formas cnwntn¡ a pura
villa¡ a aiidade dapeça etnnsputar pm
oeapaçoameomgeau que qlaemos klnsiniür.
Essa impresa pode siareiia mauuaimeaue.
'm como semi:: oeoi-po, apaaadoies eauesasde
apoio amem ooui de os, frases e amigos
iuaaaiioa e pintados Mailosamenle A MÃO.
Sãn mundos oom tinta, lipis e phcd, depois de
:titan audadomuaiaace mnnandns da linha de
paomçso da ranma.
A ooieçao Mamma, da mma 'miaua
Maunamw, e' vvidênd¡ desse deoe¡ uma
sede ¡iiuiiada de ¡plradores oom o númao
de sede impresso. ou iaiuado, como se tivesse

inscrito n¡ pele pan que uso restam ma¡

como qnm¡ ldqnire uma fokognñ¡ Íuiíueaada,
peateuomre a uuaa sede limitada, asám uasee
uaua coleção de mobiliàño com atributos de
peça uuica e pevñl oe olyeao de eoieçao. Dn' a
frmsformn-se uniu objedo de desejava¡ um
passa.

MÓVEIS IMPRESSOS
Érica eaiauaieauaçao de qiempeipeiuaxiuua
mensagem nllm objecto. Essa e primára forma
de o peasouaiizag, mas «amooo de :vidmciar

se assim pousou mais depressa o fez a Kmdl.
gigame iuliml de mobiliário prodlládo em

mais 00mm¡ que o auo passado, un jeito de
muito a cidade de Milão lançou uiu apto
a guide: nomes do design de mabiliáño
comanpnrinw. Phil¡ Sind: ou paoieia

uiquioia revisilnnm as cadeia-as bm seller:
da Kaneu, endas xeiieoium ieouex da cidade.
N¡ iuioiaova, a que se dou o nome de «Kanon

'auch a Dum-io foi um¡ das_ inspirações
kanqximdns an o mobiriaio. 2 como se a
íadndn da Cateà-dl deMiiao iivesse idomiud:
uueadanumpuauaoiuaisoeiaaaia.
roreaoomaiuioiaiivaxmeu Liabouoexiaapio
foi seguida. A equipa de dzngmei: de iuieaioaes
da Qumosaia (oi oouvidada

i

com
uma ::visitação a caddn best seller, Louis
@um No ocasiao escolhemos homenagem' a
imagem ieouiea da alçada portuguesa. Fu' iuua

fotngnña ou cdçnd¡ ipieíoi impressa e calma a
cadeia, .ou. “segunda
peieudameoua o-iaçso.
osneadoaiamoeaaapodeiuserimpesoooeede
:ao o qne aeouaeee a toda a lion. o resultado
e sempre de excc o, aeoio eepauesequase
ua: coleçõcs de auuoradas do designer gáñco
cdoim Zuzumgp, Sm!, Fire e Spirit, ediadaa
pelaKvaht.

Frshbune tables, Morvsa

ERAHTAUU NA PELE
Uma Mugen «em albjacelne a mesma
inevahdn que m' um gmñü, sabor¡ o gnñli
tmhano lnaliliáliomnMAlOkhl ' .
desmvolvido peio atelier do fmnoês Philippe
coudmy. Cum o dara intuito de pzrsmulizar a
nom ' ' M35

ebauqieiasauogaseomeoeiuaaaopommidade
de mais duas ou nas vidas. Será um “upgrade
ao cóiigo genético” da peça, que naus:: mais
oouieiupoaauea e de alguma room emouoauie
ooua o amoo emo da peça uigiuzLbaimle
maisdioiicoecmtuiuina.

Urban collection,
FNÍIPDE Caudmy
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