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hÁ um optimismo que nunca nos 
defRauda : a cRiaçÃo.
theRe is an optimism that neveR 
disappoints: the cReation.

luísa peixoto



“a cRiaçÃo de uma obRa de aRte é 
um acto vital, fundamentalmente 
em nada difeRindo de qualqueR 
outRo acto vital.“

“the cReation of a woRk of aRt 
is a vital aCt, Fundamentally no 
diFFeRent FRom any otheR vital aCt”
abel salazaR [médico/pintoR . doctoR/painteR]

sendo vital, o meu trabalho reflete a paixão pela área criativa.
apresento uma colecção de mobiliário intemporal que se caracteriza por ser 
harmoniosa e equilibrada satisfazendo as funções a que se destina.
busco o equilíbrio entre a minha realização pessoal e a integração no meio envolvente.
a qualidade destes objectos sobressai, e não há nada mais ecológico do que uma peça 
que atravesse gerações.
a produção destas peças é feita em Portugal, pois o nosso país é um excelente 
produtor de mobiliário.
a materialização está a cargo de artesãos qualificados, permitindo uma grande 
disponibilidade criativa, que pretende ir de encontro às aspirações de todos os 
que nos procuram.
ao longo de 15 anos registo experiências positivas e para comemorar esta data tão 
especial convidei 15 artistas portugueses de diferentes áreas criativas para intervirem 
numa peça da colecção existente.
neste livro partilho 15 boas experiências com artistas e designers que valorizam 
e enaltecem as minhas peças.

being vital, my work reflects passion for the creative area.
i present a timeless furniture collection characterized by harmony and balance, 
satisfying the intended functions.
i seek balance between my personal achievements and environmental integration. 
the quality of this pieces stands out, and there is nothing more ecological than a piece 
that remains through generations.
the production is handmade in Portugal, because our country is an excellent 
furniture producer.
skilled craftmen are in charge of the materialization, enabling a high level of creative 
availability that meets the aspirations of all of those who come to us.
over this 15 years i have recorded highly positive ideas and to celebrate this special 
time, i decided to invite 15 artists, from different creative areas, to intervene in a 
piece of my collection.
in this book, i share 15 good experiences with artists and designers that value 
and extol my pieces.
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pintoRa . painteR

evelina oliveiRa
título . title

“sonhaR aZul” e 
“sonhaR laRanja”
cadeiRa . chaiR

diamond

dimensões . dimensions

61 x 55 x 64 Cm

técnica . technique

acRílico sobRe madeiRa
aCRyliC on wood

sobre a experiência da intervenção:
os meus sonhos nos espaços de alguém... alguém nos 
espaços dos meus sonhos...
o processo criativo de pintar ou intervir plásticamente 
em objectos arrasta consigo um percurso pré-definido 
induzido pela forma como vemos e sentimos os mesmos.
traçam-se possíveis enredos e, em gestos lentos e 
coloridos, vão nascendo desenhos forrados a cor que 
encarnam histórias feitas no encaixe de “associações 
indiciárias” que brotam das silhuetas, ângulos e 
rebordos... ou que permitem vislumbrar paisagens nas 
superfícies polidas e estrelas nos vazios do objecto.
os objectos deste projecto correspondem ao desafio 
lançado pela designer luísa Peixoto, que disponibilizou 
aos artistas peças da sua autoria, no meu caso, duas 
cadeiras da série diamond.
estas peças apresentaram-se como suportes duplamente 
desafiadores, quer por serem portadores das histórias de 
outrem, quer pelos diferentes objectivos de uso que as 
mesmas poderiam carregar.
tomadas por mim, como suporte a intervencionar e 
transformar à medida dos meus sentidos e emoções, 
como objectos crus indecifrados, lugares para colocar 
sonhos... os meus sonhos...
uma cadeira é um lugar para estar... lugar para descansar, 
lugar para ver o resto... lugar de e para sonhar...
o facto de serem dois objectos idênticos e 
complementares, passíveis de criar uma dicotomia, um 
“frente a frente” ou “sítio de encontros”, veicularam 
direcções inesperadas e opostas: um sonho quente e 
terreno ou um frio aquoso.

about the experience of this intervention:
my dreams in the spaces of someone... someone in the 
spaces of my dreams...
the creative process of painting or intervene plastically 
in objects drags along a predefined route induced by how 
we see and feel those objects.
we draw up possible scenarios and in slow and colourful 
gestures, colored lined designs emerge stories made to 
fit “indexing associations” that spring silhouettes, edges 
and angles... or that allow to look out on landscapes and 
polished surfaces and stars in the empty spots of the object.
the objects of this project, match the challenge launched by 
the designer luísa Peixoto, who provided the artists with her 
own pieces, in my case, two chairs of the “diamond” series.
these pieces showed up as supporters doubly 
challenging, because they are carriers of the stories of 
others, and by the different objectives of use that they 
could carry themselves.
taken by me, as the support to intervene and transform 
by the extent of my senses and emotions, as raw illegible 
objects, places to put dreams... my dreams...
a chair is a place to be... a place to rest, a place to see the 
rest... a place of dream and to dream...
the fact that they are two identical and complementary 
items, capable of creating a dichotomy, a “face to face” 
or “dating site”, promoted unexpected and opposite 
directions: a hot and earthly dream or a watery cold.
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pintoRa . painteR

hélia aluai
título . title

Risco
poltRona e banqueta . aRmchaiR and stool

sintRa

dimensões . dimensions

66 x 66 x 66 cm
70 x 46 x 44 Cm

técnica . technique

acRílico sobRe madeiRa
aCRyliC on wood

desenho porque não sei escrever!
assim desenho palavras.

i draw because i do not know how to write!
thus i draw words.
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pintoR . painteR

henRique do vale
título . title

sem título
untitled
pufes . poufs

maJe

dimensões . dimensions

40 x 40 x 45 cm

técnica . technique

acRílico sobRe pano
aCRyliC on FabRiC

todos os que um dia vão estar sentados,
podem ter a certeza de duas coisas:
não vão pintar nem ser pintados.
Pensem apenas no que estão a fazer
e .....................................................
se gostarem, deliciem-se
porque são afortunados.

all that one day will be sitting,
can be assured of two things:
you are not going to paint or be painted.
only think on what you are doing
and .....................................................
if you like it, delight yourselves,
because you are fortunate.
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pintoRa . painteR

inez wiJnhoRst
título . title

aRound the table
mesa de JantaR . dining table

cuRve

dimensões . dimensions

220 x 120 x 75 Cm

técnica . technique

PyRogRavuRa sobRe madeiRa de Faia
PyRoengRaving on beeCh wood

em homenagem às mulheres que perpetuam as tradições 
das formas de doçaria, esta multidão de pequenos 
símbolos, foram gravados e queimados na superfície da 
mesa desenhada pela luísa Peixoto.
Representam um inventário dos ferros de queimar, utilizados 
na confecção das efémeras formas de bolos, bolachas e 
filhoses e, ao preservá-las é-lhes dada uma nova existência.
as avós e as mães transformavam os ingredientes. a 
farinha, o leite, os ovos e o açúcar, primeiro, numa massa 
líquida e informe, para depois, atrávés do ferro e do 
fogo dar uma forma ao informe, como se de um processo 
alquímico se tratasse.
assim nasceram as estrelas, as flores e os outros 
símbolos, que acompanhavam as festas à volta da mesa, 
delícioso para o olhar e para o paladar.
a forma é um símbolo e uma memória de um fazer e 
faz parte dos “rituais” das festas, tanto na preparação 
e confeccção, como depois na reunião à volta da mesa. 
Como dizia marcel Proust: “um livro é feito pelo leitor”, 
assim também uma mesa é feito pelas pessoas que se 
sentam à sua volta, com as memórias e histórias de cada 
um. um ponto de encontro e lugar de partilha de várias 
gerações, entre a memória do passado, o saborear dos 
prazeres do momento presente e a projecção de novas 
formas para o futuro.

in tribute to the women who perpetuate the traditions 
of the forms of confectionery, this multitude of small 
symbols, were engraved and burned at the surface of the 
table designed by luísa Peixoto.
they represent an inventory of burning irons, used in 
the making of the ephemeral forms of cakes, cookies and 
doughnuts and, while preserving them, give them a new life.
the mothers and grandmothers used t transform the 
ingredients. the flour, milk, eggs and sugar first, in a 
liquid dough, and then, through the iron and fire give 
form to the formless, as if it was an alchemical process.
thus were born the stars, flowers and other symbols that 
accompanied the festivities around the table, delightful 
to the eye and to the palate.
the shape is a symbol and a memory and makes part of 
the “ritual” of parties, both in preparation and cooking, 
and at the meeting around the table, as marcel Proust 
said: “a book is made by the reader”, as well as a table is 
made by the people who sit around it, with the memories 
and stories of each person. a meeting and sharing site 
for several generations, between the memory of the past, 
the pleasures of the present moment and the projection 
of new ways for the future.
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pintoRa . painteR

Joana Rêgo
título . title

sushi divine
aRmÁRio . cabinet

divine

dimensões . dimensions

130 x 40 x 160 Cm

técnica . technique

acRílico sobRe madeiRa
aCRyliC on wood

Contribuir para o projecto “15 anos/ 15 artistas / 15 
objectos”, está a ser um enorme prazer.
É sempre um desafio tentar adaptar o meu trabalho/
projecto de pintura a outros suportes que não os 
convencionais, ou melhor dizendo, os que costumo 
utilizar habitualmente.
achei este desafio muito interessante desde o início, 
a total liberdade que a designer me ofereceu desde o 
início, o privilégio de ser eu a escolher uma peça da 
colecção da luísa Peixoto onde quisesse fazer a minha 
intervenção, levou-me a agarrar o desafio com todo 
o entusiasmo. os móveis da luísa Peixoto tem muita 
qualidade e formas muito interessantes, não foi por isso 
nada difícil imaginar o resultado final.
este projecto levou-me a revisitar a minha obra, 
questionei-me sobre que série do meu trabalho se 
adaptaria melhor ao móvel “que escolhi”... Cheguei à 
conclusão que a série que gostaria de ver “pintada” 
no móvel “divine”, era “sushi for two”, uma série 
de influências orientais, com uma das minhas cores 
preferidas predominantes, o vermelho.
acho que não me enganei quanto ao resultado final, 
penso que terá sido uma combinação feliz, e por isso 
resolvi baptizar o projecto como “sushi divine”, aliás, um 
título já utilizado anteriormente numa das peças desta 
série que revisitei...

Contributing to the project “15 years/15 artists/15 
pieces” was a great pleasure for me.
it is always a challenge to try to adapt my work/painting 
project for other supports than the conventional, or 
rather, those i usually use. 
since the beginning, i found this challenge very 
interesting, the total freedom that the designer offered 
me, the privilege to choose myself a piece from the 
collection of luisa Peixoto in which i would make my 
intervention, led me to grab the challenge with all 
enthusiasm. the pieces designed by luisa Peixoto have 
great quality and very interesting shapes, so, it was not 
difficult at all to imagine the final result. 
this project led me to revisit my work, i wondered about 
which series of my work would fit best to the piece “i 
chose”... i came to the conclusion that the series i would 
like to see “painted” in “divine” was “sushi for two”, a 
series of eastern influences with one of my favourite 
predominant colour: red.
i guess i was not wrong about the final result. i think it 
is a good combination, and so, i decided to christen the 
project as “sushi divine”, moreover, a title already used 
before in one of the pieces of this series that i revisited...
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pintoR . painteR

JoÃo figueiRedo
título . title

the gaRden of hidden
aRmÁRio . cabinet

klim

dimensões . dimensions

100 x 45 x 200 Cm

técnica . technique

mista sobRe impRessÃo lambda em madeiRa e 
detalhes em cRistais swaRovski
mixed on lambda pRint on wood and details in 
swaRovski CRystals

nesta intervenção do móvel klim quis fazer uma 
homenagem ao jardim do Éden. em cada porta aparecem 
os protagonistas deste jardim, adão e eva, sendo um 
móvel que contém a palavra hidden confunde-se com 
Éden que em inglês tem o mesmo som!
o corpo de cada um acompanha as formas onduladas das 
portas criadas por luísa Peixoto, criando uma fluídez e 
intrigante representação do corpo humano.

in this intervention in klim, i wanted to do a tribute to the 
garden of eden. in each door appears the protagonists of 
this garden: adam and eve. being a piece containing the 
word “hidden” it may be confused with “eden” that in 
english has the same sound! 
the body of each one of them follows the waveforms of 
the doors designed by luísa Peixoto, creating a fluid and 
intriguing representation of the human body.
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escultoR . sculptoR

JoÃo galRÃo
título . title

FloweR PoweR 2012
poRta Revistas . magaZine-holdeR

dimensões . dimensions

56 x 35,5 x 53,5 cm

técnica . technique

esmalte acRílico sobRe contRaplacado moldado
aCRyliC enamel on molded Plywood

o projecto ao qual fui convidado a intervir a convite da 
designer luísa Peixoto foi um desafio e uma surpresa 
agradável ao recriar e conjugar 4 peças iguais da sua 
autoria e a transformar num objecto que pela sua forma 
se identifica com a minha linguagem artística e pelo uso 
de várias riscas de cor-escultura policromada, faz uma 
ligação muito forte com o meu trabalho de pintura, sendo 
assim criado um objecto híbrido que apesar de continuar 
com a sua função inicial de ser um objecto utilitário é 
mais uma criação e um desenvolver do meu trabalho 
conceptual, tornando-se numa escultura habitável.

the project to which i was invited to intervene by the 
designer luisa Peixoto, was a challenge and a pleasant 
surprise to recreate and combine four equal pieces of 
her own and transform them into an object which is 
identified by its shape through my artistic language and 
the use of several color stripe-polychrome sculpture 
that makes a very strong bond with my work as a painter, 
creating an hybrid object that continuing with its original 
purpose of being an utility object, is further a creation 
and a development of my conceptual work, becoming an 
habitable sculpture.
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escultoR . sculptoR

José RodRigues
título . title

natuRe
mesa FRente-soFá . coffee table

sPydeR

dimensões . dimensions

40 x 40 x 42 cm

técnica . technique

feRRo e bRonze
iRon and bRonze
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designeR . designeR

Júlio césaR
título . title

sol
mesa FRente-soFá . coffee table

squaRe

dimensões . dimensions

50 x 50 cm

técnica . technique

stencil sobRe madeiRa pau feRRo
stencil on iRonwood
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pintoR . painteR

Júlio dolbeth
título . title

boRo
mesa FRente-soFá . coffee table

cuRve

dimensões . dimensions

61 x 55 x 64 Cm

técnica . technique

acRílico e maRcadoRes sobRe olivato
aCRyliC and maRkeRs on olivato

boRo apresenta-se como uma ilustração que procura 
uma relação de equilíbrio visual com o seu suporte, uma 
mesa. os desenhos percorrem a madeira na procura 
de uma relação de harmonia com a forma, criando uma 
segunda camada visual.
através da composição de vários objectos, aos quais 
atribuí diferentes significados, tentei criar um sistema 
organizado de pequenas narrativas que se relacionam entre 
si e possibilitam o contar de novas histórias. os desenhos 
isolados são retratos, cristais, troncos, um cisne, uma âncora 
e são desenhados livremente sobre a mesa. sem ligações 
entre si, deixei que as formas criassem uma rede à medida 
que fui desenhando sobre a mesa, acentuando as possíveis 
ligações entre si através de uma linha que os une. assim, 
são forçadas simetrias, pontos de contacto ou pequenas 
narrativas à medida que é criado um sistema organizado na 
aparente desordem da composição.

boRo is presented as an illustration that seeks a 
balanced relationship with its visual support, a table. the 
designs run through the wood in search of a harmonious 
relationship with the form, creating a second visual layer.
through the composition of various objects, which 
i assigned different meanings, i tried to create an 
organized system of short narratives that relate to each 
other and enable the telling of new stories. the isolated 
drawings are portraits, crystals, trunks, a swan, an anchor 
and are drawn freely on the table.
unconnected between them, i let the forms create a 
network, as i was drawing on the table, emphasizing 
the possible connections between them through a line 
connecting them. so, symmetries are forced, contact 
points or short narratives as an organized system created 
in the apparent disorder of the composition.
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pintoR . painteR

luís melo
título . title

foReveR and eveR but 
neveR again
mesa FRente-soFá . coffee table

island

dimensões . dimensions

160 x 90 x 25 Cm

técnica . technique

acRílico e folha de ouRo sobRe madeiRa
aCRyliC and gold leaF on wood

se inicialmente a “minha” mesa resultou de um desafio 
de conferir o meu cunho pessoal na obra de outro, sem 
que ambas perdessem a sua identidade, rapidamente 
ultrapassou o campo físico, a possibilidade do real ou até do 
racional, e ganhou “vida própria” em sede de criatividade.
a primeira interpretação que idealizei para esta mesa foi 
baseada no conto de fadas “a Princesa e a ervilha”, e para 
a qual pensava tirar partido das camadas e dos recortes. 
Contudo, fui “ultrapassado” pelos volumes, e pela força 
dos espelhos especialmente, e das potencialidades que 
estes representam.
a peça que eu “construí” acaba por ser um poema às 
camadas, aos “jogos de espelhos” principalmente, o que 
somos, o que mostramos, e no final... o que nos sobra. 
brincar com espelhos leva-nos, na maior parte das vezes, 
ao encontro de nós mesmos.

if, at the beginning, “my” table resulted from a challenge 
to give my personal touch on the work of other, without 
both loosing their identity, it quickly surpassed the 
physical field, the possibility of real or even rational, and 
gained “life of its own” in the creativity headquarters.
the first interpretation that i idealized for this table was 
based on the fairy tale “the Princess and the Pea”, and for 
which i thought to work with layers and clippings. however, 
i was “overwhelmed” by the volumes and the strength of 
mirrors specially, and the potentialities they represent.
the piece that i “built” turns out to be a poem to layers, 
to “games of mirrors”, mainly what we are, what we show, 
and in the end... what we are left with. Playing with 
mirrors takes us, in most cases, to meet ourselves.
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escultoR . sculptoR

paulo neves
título . title

meandRos
apaRadoR . sideboaRd

diamond

dimensões . dimensions

270 x 45 x 70 Cm

técnica . technique

foRmas textuRados sobRe madeiRa
textuRed foRms on wood
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fotógRafo . photogRapheR

RicaRdo alevizos
título . title

o gRande
camiseiRo . habeRdasheR

oFF-inn

dimensões . dimensions

90 x 40 x 140 Cm

técnica . technique

fotogRafia digital sobRe lacado
digital photogRaph on lacqueRed suppoRt

Foi com muito prazer que recebi o convite para intervir 
plasticamente numa peça criada pela luísa Peixoto. o 
desafio obrigou a afastar-me daquilo que são os meus 
processos habituais.
Procurei um tipo de imagem que tivesse um carácter gráfico. 
um tipo de imagem que não descaracterizasse o original mas 
que, pelo contrário, se integrasse na peça como um todo.
a forma do móvel sugeriu-me, de forma explícita, 
as figuras do iChing compostas por exagramas e 
transportaram-me de imediato para o oriente.
a minha intervenção acentua essa viagem a um universo 
oriental, através do sujeito retratado, da acentuada 
presença do vermelho e da referência à pintura.

it was with great pleasure that i received the invitation to 
intervene plastically in a piece created by luísa Peixoto. the 
challenge forced me away from what are my usual procedures.
i tried a kind of image that had a graphic character. one 
kind of image that did not extinguish the original but, 
instead, was integrated in the piece as a whole. 
the shape of the cabinet clearly suggested me, 
the figures of iChing composed by exagrams and, 
immediately, transported me to the east. 
my intervention accentuates that trip to an oriental 
universe, through the subject portrayed, the marked 
presence of the “red” and the reference to the painting.
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escultoR . sculptoR

Rui matos
título . title

coRpo estRanho em 
consola duplo u
consola . console table

duplo u

dimensões . dimensions

130 x 35 x 80 Cm

técnica . technique

aço caRbono com acabamento a folha de ouRo
steel caRbon with finishing in gold leaf

este corpo estranho tem relação directa com o trabalho 
em metal que estou neste momento a realizar.
É um corpo de origem única que cresceu e se 
desenvolveu encaixando-se e percorrendo alguns 
espaços da Consola duplo u como se fosse uma forma 
vegetal que invade parte de um objeto.
ao mesmo tempo pode-se fazer a associação contrária: a 
consola é um corpo e a peça um adereço que se adapta a 
esse corpo, com se fosse uma pulseira ou um colar.
a Consola duplo u foi escolhida para este trabalho por ser 
completamente geométrica em oposição à organicidade 
da escultura e pelos seus espaços interiores.

this foreign body is in the direct relation to the metal 
work that i am carving at this moment.
it is a single origin body that has grown and developped, 
snapping up and travelling some spaces of the console 
duPlo u such as a plant form that invades part of an object.
at the same time, we can make the opposite association: 
the console is a body and the piece a prop that adapts to 
this body, as if it were a bracelet or a necklace.
the console duPlo u was chosen for this work because 
it is completely opposed to the organic geometry of the 
sculpture and its interior spaces.
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pintoRa . painteR

susana bRavo
título . title

the unpuRged images 
of maRie Remain
touCadoR . vanity

maRie

dimensões . dimensions

140 x 40 x 76,5 Cm

técnica . technique

óleo sobRe tela
oil on canvas
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mobiliÁRio peRsonalizado
bespoke fuRnituRe



colecçÃo & ambientes

collection & atmospheRes
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cada peça tem duas impRessões 
digitais - uma que PeRtenCe à 
maRca e uma outRa que se define 
no imaginÁRio de quem a adquiRe.

each piece has two 
fingeRpRints, one belonging 
to the bRand, the otheR that is 
defined in the imagination of 
those who acquiRe it.



dunJa endeRle
pRoJecto . pRoJect

© maRco RichteR
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apaRadoR . sideboaRd

duplo u



pau santo

lignum vitae
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“luísa peixoto tem mobiliÁRio 
contempoRâneo de linhas 
depuRadas RepResentando 
uma mais valia no design de 
inteRioRes ClássiCo.”

“luísa peixoto fuRnituRe has 
lovely ContemPoRaRy lines 
that add an edge to a classic 
inteRioR design.”

kathaRine Pooley



heathRow’s Royal suite
kathaRine Pooley . london
pRoJecto . pRoJect
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apaRadoR . sideboaRd

caRmin
pRoJecto . pRoJect

nuno leónidas aRquitectos . lisboa



lacado metalizado

metallic lacqueRed
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apaRadoR . sideboaRd

moon



lacado

lacqueRed
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apaRadoR . sideboaRd

natuRe



nogueiRa escuRecida

walnut with infusion
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numa conexÃo emocional foRte, 
luísa peixoto design tRanspõe a 
baRReiRa que sepaRa o obJecto e 
a históRia de quem o vivencia.

in a stRong emotional connection, 
luísa peixoto design tRansposes 
the baRRieR that sepaRates the 
objeCt and the stoRy oF the PeRson 
who expeRiences.



hotel myRiad
nuno leónidas aRquitectos
pRoJecto . pRoJect
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mesa de JantaR . dining table

oFF-inn



Pau-santo e laCa PeRlada

lignum vitae and peaRled lacqueR



62

mesa . table

cuRve



tampo em nogueiRa e pés lacados

top in walnut and lacqueRed legs



64

mesa de JantaR . dining table

soul



lacado e tampo com acabamento em caRvalho e folha de ouRo

lacqueRed and top in oak finishing and gold leaf



66

aRmÁRio . cabinet

palace



eFeito “dÉgRadÉ” e PuxadoRes em Fóssil natuRal ou CoRal

“dÉgRadÉ” eFFeCt and knobs in natuRal Fossil oR CoRal



68

aRmÁRio . cabinet

haRlequin



lacado e puxadoRes em madRepéRola

lacqueRed and nacRe knobs



70

aRmÁRio . cabinet

divine



panga panga com poRtas impRessas e detalhe centRal lacado

wenge with pRinted dooRs and lacqueRed centRal detail



72

aRmÁRio . cabinet

oFF-inn
pRoJecto . pRoJect

ofícios do tempo . lisboa



folha de pRata

silveR leaf
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consola . console table

duplo u
pRoJecto . pRoJect

squaRe c . london



lacada com vistas em zebRa

lacqueRed with fRont in zebRa



76

consola . console table

libRaRy
pRoJecto . pRoJect

casa foRma . london



lacada com vistas em zebRa

lacqueRed with fRont in zebRa



78

oRientada paRa a individualidade 
dos conceitos pRoJectados, cada 
peça pode RecebeR difeRentes 
acabamentos adaptados ao 
imaginÁRio do cliente.

oRiented to the individuality oF 
the designed concepts, each piece 
can get diffeRent finishes adapted 
to the imaginaRy oF Clients.



the hall . london
pRoJecto . pRoJect



80

estofo . uPholsteRy

diamond
pRoJecto . pRoJect

pRivate comfoRt . münchen



lacada

lacqueRed



82

estofo . uPholsteRy

camélia





84

secRetÁRia . desk

sol
pRoJecto . pRoJect

gRaziela madeiRa . almada



lacada

lacqueRed



86

estofo . uPholsteRy

audRey





88

estofo . uPholsteRy

sintRa



madeiRa PRÉ-ComPosta Com estoFo em veludo

PReComPosed wood with velvet uPholsteRy



90

estofo . uPholsteRy

maJe
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laços de afecto 
envolvem o contoRno 
de obJectos oRgânicos 
e de linhas apuRadas.

ties of affection 
embRace the oRganic 
obJects contouR and  
Refined lines.



maison & objet 2012
luísa peixoto
pRoJecto . pRoJect
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estofo . uPholsteRy

sintRa
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toucadoR . vanity

maRie



laca peRlada com detalhes em nogueiRa e veludo

peaRl lacqueR and walnut and velvet details



98

toucadoR . vanity

Rose



panga panga com detalhes em zebRa

wenge and zebRa details



100

cómoda . chest of dRaweRs

violet



laca peRlada com fRentes das gavetas estofadas

peaRl lacqueR with upholsteRed dRaweRs fRonts



102

mesa de cabeceiRa . bedside table

cassie



lacada com fRentes das gavetas estofadas

lacqueRed with upholsteRed dRaweRs fRonts



104

mesa de cabeceiRa . bedside table

Rose
pRoJecto . pRoJect

the hall . london



Ébano PRÉ-ComPosto Com gavetas em esPelho

ComPosed ebony with miRRoR dRaweRs



106

camiseiRo . habeRdasheR

cuRve weg



lacado metalizado

metallic lacqueRed



108

mesa de cabeceiRa . bedside table

inna



nogueiRa com gavetas estofadas

walnut with upholsteRed dRaweRs



110

mesa de cabeceiRa . bedside table

squaRe
pRoJecto . pRoJect

the hall . london



pau feRRo

iRonwood



112

mesa fRente sofÁ . coffee table

squaRe
pRoJecto . pRoJect

gRaziela madeiRa . almada



lacado

lacqueRed



114

mesa fRente sofÁ . coffee table

sPydeR



feRRo oxidado

oxidized iRon



116

mesa fRente sofÁ . coffee table

island
pRoJecto . pRoJect

oRo bianco . london

© tom sullam



fReixo

ash



118

mesa fRente sofÁ . coffee table

flex
pRoJecto . pRoJect

gRaziela madeiRa . almada



nogueiRa escuRecida

walnut with infusion

pRoJecto . pRoJect

the hall . london



120

estante . bookcase

veRtical
pRoJecto . pRoJect

mCvitty . london



Ébano PRÉ-ComPosto

ComPosed ebony



122

estante . bookcase

squaRe
pRoJecto . pRoJect

casa foRma . london



panga panga

wenge



124

espelho . miRRoR

quadRille



espelho . miRRoR

window



126

iluminaçÃo . lightning

modelo t





128

iluminaçÃo . lightning

plaza
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