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TRADIÇÃO E
O orientalismo é conhecido por seu estilo leve, formas

marcantes e inovações conceituais. Conheça um pouco
sobre a cultura do design e da arquitetura que rege
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Entre a península arábica e os confins da Oceania, diversas civilizações milenares se espalham no lado direito do mapa – a popular
“terra do sol nascente”. O oriente engloba países de vários continentes, apesar de ter sua imagem comumente remetida à Ásia.
Com características muito marcantes, o orientalismo preza por suas culturas milenares, religiões e história. Nas próximas páginas,
embarque em uma verdadeira viagem por nações como Japão, China, Índia e Cingapura, lembradas por suas formas estonteantes.
Há algum tempo o orientalismo aparece como tendência e referência de design, arquitetura e moda nos principais eventos do
segmento. A presença de seus traços revela, de forma implícita, um anseio por tranquilidade e conforto, conceito ideal para equilibrar o estilo de vida agitado da sociedade ocidental. A tradicional filosofia de paz e harmonia com a natureza pode ser percebida

DOUTRINA
desde a elaboração de peças que exigem cuidadoso manuseio até as linhas arquitetônicas de grandes empreendimentos.

Não por acaso, as artes manuais são ensinadas já na infância, a partir a escola primária. Muito deste equilíbrio provém da valorização do natural, do rústico, da noção de que apenas o que é verdadeiro é bonito, sintetizada pela expressão “wasi sabi”. Espaços

retangulares, telhados encurvados e cores expressivas são algumas das características comuns no design oriental, ao mesmo

tempo em que também são aplicadas formas minimalistas, límpidas e retas. Exaltando a profundidade do universo, todos
os detalhes, dos acabamentos às grandes edificações, são um espetáculo para os olhos e clamam pelo bem-estar e momentos de reflexão. Os orientais têm muitos hábitos peculiares, inclusive no que dita as escolhas dentro de casa. A sala de jantar
é o ambiente mais privilegiado, o quarto do casal será aquele com a melhor energia e a preferência pela cor, muitas vezes, segue
o padrão estabelecido pelo mercado para o ano. A decoração é prática e valoriza o essencial, sem excessos. Seguindo a filosofia
de vida simples, os ambientes são sóbrios e organizados, contendo apenas o mobiliário extremamente necessário. Cores neutras e
materiais naturais, como bambu, algodão, madeira e papel de arroz, são predominantes.

REVISTA DECOR | 145

GLOBAL DESIGN
ESTILO ORIENTAL

Com olhar único, o fotógrafo francês Romain
Jacquet-Lagreze capturou imagens extremamente verticais do ambiente urbano de Hong
Kong. VERTICAL HORIZON é uma espetacular
série de fotos que apresenta os prédios da cidade de uma perspectiva diferente.

BERÇO DE TALENTOS

Conhecida como “Terra dos Dragões”, Hong Kong é uma das áreas de maior
densidade do planeta. São mais de 7 milhões de habitantes vivendo em
cerca de 1.100 km2. Não existem vazios urbanos. Em construção permanente
e sem poder crescer horizontalmente, a verticalização da paisagem urbana,
por vezes, chega a ser espantosa. O BANK OF CHINA TOWER, projetado
pelo chinês IM Pei e construído em 1989, é uma das construções mais
reconhecidas em Hong Kong. A torre obteve o título de edifício mais alto
da Ásia até 1992 e foi o primeiro construído fora dos Estados Unidos que
ultrapassou a altura de 305 metros.

País com maior número de arquitetos
per capita em todo o mundo, o Japão é
conhecido por construções inovadoras e
design excêntrico e criativo. Apesar de
não revelar grande área territorial, Tóquio
é uma das mais importantes cidades do
mundo. Com a enorme concentração
de edificações contemporâneas de
alta qualidade técnica e tecnológica,
os edifícios históricos se tornam
coadjuvantes na paisagem urbana.
Outro fator de destaque é a engenharia
civil bastante desenvolvida em relação
a minimizar os prejuízos causados por
desastres naturais, como terremotos e
tsunamis frequentes.
Alguns nomes japoneses merecem
destaque, como Arata Isozaki,
considerado o sucessor de Kenzo Tange;
Toyo Ito, que recebeu o Prêmio Pritzker
de Arquitetura em 2013, conhecido
por espaços flexíveis que aguçam os
sentidos humanos, busca inspiração nas
formas orgânicas da natureza, priorizando
a fluidez entre o natural e as formas
construídas; e Fumihiko Maki, vencedor
do Pritzker em 1993, que assina o
projeto dos novos prédios do World Trade
Center, em Nova York, Estados Unidos.
Conhecido por seu olhar meticuloso,
inteligente e artístico, foi um dos
fundadores do grupo de jovens arquitetos
japoneses Metabolists, que teve início
em 1959, com objetivos de mudança e
flexibilidade nos projetos.

Desde 2012, Cingapura sedia o World Architecture
Festival Awards, maior competição global de
arquitetura. O evento reúne os melhores profissionais
do mundo no MARINA BAY SANDS, luxuoso hotel
e cassino, famoso por seu design deslumbrante.
São três torres de 57 andares conectadas no alto
por uma plataforma em formato de barco, cujo
comprimento é superior à extensão da Torre Eiffel
na horizontal. Lá também fica a enorme piscina de
borda infinita que oferece uma vista magnífica da
cosmopolita Cingapura.

FOTO: LEONID YAITSKIY
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TRAÇOS EM EVOLUÇÃO
Admirados por visitantes do mundo
inteiro, os antigos templos são
impactantes e têm muita história para
contar, como o Templo do Céu, em
Pequim, que teve sua construção iniciada
em 1420. Por outro lado, o oriente
é conhecido por edifícios cheios de
tecnologia e design moderno. A Torre
Pérola, em Xangai, é um dos exemplos
disso. É considerada a torre mais alta
da Ásia, com 468 metros de altura em
formas imponentes.
Muitos profissionais de “olhos puxados”
já tiveram seus trabalhos reconhecidos
no Prêmio Pritzker, mais importante
premiação internacional de arquitetura.
Foram dois chineses e sete japoneses,
sendo Shigeru Ban o mais recente deles,
em 2014. Já o design vem se mostrando
uma fábrica de inovação, além de ser um
setor que recebe investimentos e auxilia
no desenvolvimento dos países.
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Cingapura costuma causar perplexidade em seus visitantes. A busca
pelo novo é praticamente uma obsessão. Arranha-céus modernos, largas
avenidas, assim como iniciativas ligadas à sustentabilidade, desde a
construção de edifícios verdes até projetos de reutilização de água, coleta
e reciclagem, disputam atenções. O hotel PARKROYAL ON PICKERING
é um dos vários projetos recentes que exemplificam este compromisso
sustentável, com sistema de refrigeração eficiente e fachada repleta de
samambaias tropicais e trepadeiras, além de outros atributos.

O imponente AEROPORTO INTERNACIONAL DE DUBAI chama a atenção com
suas longas e curvas colunas. No interior,
revestimentos em mármore branco e
detalhes em dourado refletem o luxo e o
prestígio da região.

Inspirado em um dos principais símbolos da Índia,
o TEMPLO DE LÓTUS, em Nova Déli, foi criado pelo
arquiteto iraniano Faribozr Sahba. Composto por 27
pétalas folheadas em mármore italiano e fixadas em
três colunas, é rodeado por nove grandes piscinas que
não somente embelezam, mas também compõem
um significante sistema de resfriamento natural.

Vencedor do Prêmio Pritzker 2014, SHIGERU BAN é responsável por diversos
projetos de renome internacional. Um dos mais recentes é o Museu de Arte
de Aspen, nos Estados Unidos. O arquiteto se baseou na transparência e
planos de visão aberta, convidando quem está do lado de fora a se envolver
com o interior do edifício. Ban é reconhecido por utilizar materiais não
convencionais, como papelão, e desenvolver projetos de alta qualidade e
baixo custo para refugiados e vítimas de desastres naturais.

REVISTA DECOR | 147

GLOBAL DESIGN
ESTILO ORIENTAL

FOTO: TAKUMI OTA

A Wooden Light Bulb é um tanto inusitada. Em
vez de vidro, a lâmpada é feita em pinho, a partir
da moldagem de cubos centenários do material.
Cada peça tem apenas 3 milímetros de espessura e
uma lâmpada LED. A invenção é obra do designer
japonês RYOSUKE
E FUKUSADA.
Formas simples e minimalistas são características
do trabalho do designer BRADLEY FRASER. O
banco Halo traduz bem este conceito. O objetivo
do projeto era um assento de fácil transporte,
durável e de baixo custo, com produção local.

Lyndon Neri, das Filipinas, e Rosanna Hu, de Taiwan, foram
escolhidos como designers de 2015 pela Maison&Objet
Asia. Com o estúdio NERI & HU, em Xangai, a dupla já
fez trabalhos para Moooi, Gandia Blasco e Swarovski. O
conjunto de luminárias Match Light foi inspirado no estilo
de vida simples da China rural.

Projetos minimalistas com mistura de materiais consagraram o designer Oki Sato, do NENDO Studio, como
um dos maiores nomes da atualidade. Em janeiro, foi
eleito pela Maison&Objet Paris como designer do ano
de 2015. Nascido no Canadá, mas com carreira consolidada no Japão, suas peças ocupam acervos como o
do MoMA, em Nova York, e o do Arts Décoratifs, em
Paris. Um de seus mais relevantes trabalhos é o Rain
Bottle, composto por 20 garrafas de acrílico transparente, cada uma representando variados verbetes
para chuva em japonês.
Com pouco mais de 20 anos, a designer coreana RHEA
JEONG é uma das revelações mundiais. Seu trabalho
segue um olhar sobre questões sociais atuais, além de
projetos colaborativos com grandes empresas. Entre
seus projetos, está Void,um LP Player flutuante.
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