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Simulação de materiais

o

Avanço
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ms colecções de 2m: que vimos em

da tecnologia pcnnile quase ludn.
Farma¡ wñslicadm de ¡mpmssão pcmxilun
ngregar texturas de !materiais nalumis, !acido
e pedra.

me

lançamento. [nolifemn noemuados :feitos
m com uma fone ¡ns 'ração “aplkal nr".
evidenciando nas pare s uma textura, e um
ereno visual, que não mdslin amas da colocação de pnpen. oque acontece, poeexemplo,
numa das novas colecções da nun-ca britânica
Cole s; son.
Também o cunlrasle awe o novo e o :nvellw
cido. numa tendência acmal do
cha** somos cvndos no
npcüdada oe
cncomm oo papéisqucsimulmn parcdcsdc cnsas amigas forrada: n Macieira, como e o onso
do modelo “RngmW dc Axldmw Marlin.

desnfn

«memo-

Formas geamétricas e orgânicas

1mm r; uma”, 334mm
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Ambientes vibramzs e urbanos ou almosfcras
uanquxhs o umpcsru. A diversidpdc do que
nos propõcm ns mms edhorcs oo papel de
parede. algumas delas ccmcmrias, e emnne.
Desde :nativos florais snbmdinnensianados, às
Lradimonals riscas, vmimis ou horimntais. a
vcrdadenas imagltns de patchwork na parede
ou fan-nas geoménicu. não exohnnoe os usos
nhonocmrvxáucos. As propostas são de A a z.
Em todos os casos. a elegância e o amúo da
design são mnronnues. e diñcillmnle nos
deixarão indifcmnlcs.

Botões, letras e msturas
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-rmey Kmdall,

descoberta pela
directora da *Elle Decomlion' há cerca de 15
anos começou por imprimir Imagens dr: gar»
fos c reons do praia. sebtcdimensnonados. pan
colocar nas parcdesd¡ sua eozinho
A britânica

Hoje tem um atelier m¡ londres, pmduzindu
«lições hmnadasd: papéis de paredecoslllms, a|guns e mão. com e mpmduçâo de lzxlos
de Shakespeare, poemas de anmr anónimos.
balões de wmanhos difcrencxados e cheios
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Showroom: Pracelalose' Epifania de Abreu,
;U4 (Marcação sobconsulva)
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