


A FEBRE DO "OURO NEGRO"

Mais da qu: um mntrríul, umu cor ou um ucubammío, o Coppcr I' um CONCEITO
qursr (em vinda a uñrmurcnmn tmdôncia -' ', de mobiliáríuc iluminuáo.

0: dublador:: 1 dosignns d¡ ¡nfrríorrs da üuarlosala rrvclum-lhca soñslicuçãn
dista escolha.
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Copper nao é so uma lendrmcla no
deslgx¡ de moda, da maqullhagem ou
dos cabelos, no palco onde se movem os
nossos deccmdares, ou se¡ a, no deslgn de

mobllláno e " , o copper e um acahammw
que representa um clhlrrexluvado solu-e um nuaumal
antlgo o sobre
Um dos pnmelros menus a ser usado pelo homem,
nas cwlllzaçaes mals anoesuals, o cobre como mate:
rlarpnlnnbasewmmals de 10mll anos de utlllzação
suma orex o amncunha
usado no fabnco de adornos pessoal: e de Joalhana
Ao longo da hlslàna, o cobre fo¡ tambem, pela sua
reslslâlcm e flexlhllldade, a base usada na producao
manual dos mms vanados ulenslllos de cozmha e
p eças decorauvas
Na mcdmlldade, em especlal nas casas rústlcas, o
sobre esla nlultn presmte na decoraçao por e
herança oue na decunzção eno eslgn de mobllláno e
llununacao, o copper, mms do queummatmal, uma
oo: ou um acabamento, e um concello que nos leva
nnmregessn anpassadamevlsltandn a época em que
o cobre umuso mms quoudlano É lambempor
este matlvo que defendemos que esle e' um coneeno
ou uma tendâncla vmzoge, que resplna rodas as me
ñuênclas deumpassado, que hoje enemy
o sobre confere as peças uma suñsllcacio mono
especlal, quando e, por exemplo, lanlhanle, ou uma
rusncldade quando não e polldo

um malonal cru e ao mesmo Lan o quente Um
melal que é o rosto de um mnàmnal 00k, no deslgx¡
de lntenores e na decaraçãn, e que no ulumo ano
se uam vlslo ser repllcado em dezenas de peças, em
especlal emproposias de llunnnaçãn

ercursvr nesla llnguagan, o cmceltuado deslgler
bntãnlca Tom Dlxan, usa o cobre com enonne
mesma, hcmmageandn smmltmeammte o papel

Algumas
proposias de moblllánn e vanas de llummação com
este acabamento repetemrse &eouenlezneme no
catálogo do mudar
Eslas são peças Onglmlls, que nascenzm Ja o
o coppo: no ADN, mas por vla da cantamlnacão
posluva do mobllláno e da .lununacac, pelo quehoje
e Lmdêncla no deslgl, easosna de reedlções depecas
eznslenles em oalalogos que renoscem com o novo
acabamento cobre " colado 'a pele"

o oaso do banco plopp, do deslgler polaco Oskar
zlela, que, depols de ta" nascldc preto, amarelo e
omza, no catálogo da marca dlnamarquesa Hay, els

que, pelo uma apresentacao numa galerla de ane em
Nava Iarque, se vesllu de um solisncado e bnlhanle
sobre, numa edlçãc llrmtzda e superespeclal
Fal amb' l a soñsncaçao desle
acaloamenlo que a sancal edlLou na sua colecao os
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