


TENDÊNCIA

pág. 50 
Pode vir neve
Hotéis de montanha 
para amantes de ski  
e da Natureza

Sofá Pack, design de Francesco Binfaré, 
para a Edra, €22.890, QuartoSala

EDRA UMA VEZ, sempre Edra
O SOFÁ PREMIADO QUE FAZ ‘FIGURA DE URSO’
Bem mais do que uma peça de decoração – quase mesmo 
uma obra de arte –, muito além de um sofisticado sofá,
Pack, assim se batizou, é um statement, uma chamada 
de atenção, um alerta global sobre as alterações climáticas 
e o degelo das calotas polares. Sobre a união daquilo que, 
por sugestão, já imaginamos ser a interpretação estética 
de duas placas de gelo, o dorso descansado (ou desolado?), 
de um urso polar em repouso. É de sobre esta paisagem 
viva que o designer Francesco Binfaré – criador do sofá 
editado pela conceituada marca italiana Edra – nos convida 
a sentar, ou deitar, e, seguramente, a refletir. Uma reflexão 
que se prende com a consciência ecológica que a todos 

deve assistir e com o papel ativo que a cada um cabe na 
preservação do planeta e das suas formas de vida. O próprio 
tecido da versão branca – o sofá também está disponível  
em preto – reflete as diferentes camadas e colorações  
do gelo, enquanto o corpo do urso se apresenta numa pele 
ecológica, bem mais próxima da textura fofa do pelo animal. 
Razões mais do que suficientes para justificar o prémio que 
a peça acaba de receber: o de Melhor Produto de Design de 
Interior, atribuído pelo Salone del Mobile, na trienal de Milão, 
em Itália. Mais um sofá a juntar à muito irreverente e elitista 
coleção de sofás que levam a assinatura Edra. Por cá, pode 
encontrá-lo em algumas das melhores lojas de decoração.
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POR MARINA RIBEIRO

Vá para fora, mesmo que não saia 
de casa. Aventura e viagem também 

são estados de espírito

limites100

Parka, €215, 
Hunter

Ténis, 
€125, 

Diadora

Óculos  
de sol, €69, 
Chilli Beans

Cadeirão Eddy, 
com ‘prateleiras’ 

e bolsa para 
arrumação, 

da Bonaldo, a 
partir de €1800, 
Atmospheras

Saco, €1530, Louis Vuitton

Camiseiro 
Britannia 
(alt. 116,50 
x larg. 51 x 
prof. 41 cm), 
€688, Area

Tapete Luna (150 cm de 
diâmetro), da Nanimarquina, 

€1835, QuartoSala

Bicicleta Sladda, €599;  
porta-bagagem frontal, €27,99;  
porta-bagagem traseiro, €29,99;  

e atrelado, €199, Ikea

Candeeiro de 
suspensão Ululì- 

-Ulalà, da Karman, 
€1083, QuartoSala

 Chapéu, €39,95,  
United Colors of Benetton


