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INTRODUÇÃO
Em 2009, a Corticeira Amorim, líder mundial da
indústria da cortiça desafiou a experimentadesign
a pensar estrategicamente sobre a cortiça
enquanto matéria prima de eleição, ao mesmo tempo
introduzindo junto da comunidade criativa e do
público em geral um novo olhar sobre este material
milenar. Este foi o ponto de partida de MATERIA, uma
nova colecção de objectos inéditos em cortiça
com curadoria experimentadesign e co-direcção
artística de Filipe Alarcão, desenhados por
designers e estúdios convidados, 6 portugueses
e 4 internacionais.
Os portugueses Daniel Caramelo, Fernando Brízio,
Marco Sousa Santos, Miguel Vieira Baptista e Pedrita
juntamente com o próprio Filipe Alarcão e os
internacionais BIG-GAME (CH), Inga Sempé (FR), nendo
(JP) e Raw Edges (GB) responderam ao convite.
em Março de 2010, o projecto arrancou com uma
visita de campo ao montado de sobro, seguido
das unidades transformação e produção da
Corticeira Amorim.

Seguiram-se 12 meses de intenso trabalho de
desenvolvimento, discussão e experimentação por
parte dos designers, em estreita e permanente
colaboração com a direcção artística e o
departamento técnico da corticeira Amorim.
O resultado foi MATERIA, uma nova marca e
conceito no diversificado portfólio de produtos
da corticeira Amorim, propondo um olhar
singular sobre a cortiça e o seu extenso campo
de aplicação nos contextos e estilos de vida
contemporâneos.
autora pelo branding e packaging, a
experimentadesign foi igualmente responsável
pela estratégia de comunicação de MATERIA, cujo
lançamento mundial decorreu no Salone del Mobile
di Milano, em Abril último (13-17).
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Acreditamos que o design vem trazer uma nova
perspectiva à cortiça que apresenta características
únicas para o século XXI. Os dez designers
convidados responderam ao desafio com propostas
muito diversas que trazem uma multiplicidade de
olhares e de usos expressiva, enriquecendo toda
a colecção que lança a MATERIA. A combinação
entre design e capacidade industrial, bem como um
olhar centrado no utilizador e nas necessidades
da contemporaneidade definem esta nova marca, que
vem aumentar o espaço de visibilidade da cortiça e a
sua presença no nosso quotidiano.
o sucesso da apresentação da colecção em Milão,
não só junto dos potenciais compradores mas
também junto dos jornalistas, comunidade criativa
e opinion-makers , leva-nos a acreditar que o
projecto é uma aposta ganha e que a MATERIA tem
tudo para ser um case-study de sucesso, uma marca
nova que prova que como a combinação do design
com um sector industrial competente e altamente
profissional podem ser determinantes para a
competitividade e inovação.

Guta moura guedes
Presidente da experimentadesign

Actualmente, assiste-se a um reforço do
posicionamento da cortiça nos seus principais
mercados, enquanto solução nobre capaz de dar
resposta aos desafios técnicos e ambientais de
diferentes sectores de actividade.
MATERIA CORK BY AMORIM nasce da vontade incessante
da Corticeira Amorim de desenvolver novas e
inesperadas aplicações de alto valor acrescentado
para a cortiça, que capitalizem o know-how e
investimento da Empresa em Inovação e I&D. Tirando
partido das características absolutamente únicas
da cortiça, MATERIA apresenta-se como uma linha de
objectos de uso quotidiano, contemporâneos e com
um forte cunho de design de autor.
Enquanto líderes mundiais do sector, nunca
deixamos de acreditar nesta matéria-prima singular,
que aporta a mais-valia de um irrepreensível
desempenho técnico, ambiental e social.
A apresentação de MATERIA no prestigiado Fuori
Salone, de Milão, e o feedback que recebemos dos
diferentes grupos de stakeholders são um primeiro
sinal positivo, que comprovam que esta colecção
reúne factores determinantes de sucesso que,
acreditamos, sustentarão o seu crescimento. Além
disso, a Corticeira Amorim está convicta de que
a MATERIA desempenhará um papel importante na
disseminação da cortiça como material de eleição
do séc. XXI.
António Amorim
Presidente da Corticeira Amorim
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A PARCERIA
EXPERIMENTADESIGN
CORTICEIRA AMORIM
A Corticeira Amorim, a maior empresa mundial de
produtos de cortiça, desafiou a experimentadesign
a pensar estratégica e criativamente a cortiça
com a criação de novos produtos sustentáveis e
inovadores.
Unindo as características sensoriais e
personalidade únicas de uma matéria-prima milenar
à perspectiva desafiante do design, MATERIA é
uma colecção de objectos que se integram
de modo fluído e funcional nos ambientes e
vivências do nosso dia-a-dia. Com curadoria
da experimentadesign, a colecção foi desenhada
por dez designers e estúdios portugueses e
estrangeiros.
Esta parceria entre um dos principais grupos
empresariais nacionais e uma entidade da esfera
das indústrias criativas constitui uma referência
para o reforço do diálogo entre as empresas e
os criadores, numa perspectiva de incorporação e
rentabilização de mais-valias no tecido produtivo,
revitalizando-o com a introdução de novas
metodologias e tecnologias.
MATERIA resulta do empenho constante da corticeira
Amorim na inovação e valorização da cortiça,
trazendo-a para o primeiro plano nos hábitos e
contextos do quotidiano contemporâneo.
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Timeline
desenvovimento
do projecto
2008
Primeira reunião com a corticeira AmoriM

2009
Nov

Apresentação da proposta estratégica da
experimentadesign à corticeira Amorim

2010
Jan

Convite ao Filipe AlarcãO

FEV

Convite aos designers
25 fev: Assinatura dos contratos

Abr

Recebimento das propostas

Mai / Jul

Selecção das propostas pela Direcção Artística

Fev / Set

Desenvolvimento da imagem e logótipo

Out

Apresentação à corticeira AmoriM
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2011
Jan / Mar

Desenvolvimento protótipos

Jan / Abr

Criação de materiais graficos e de comunicação

14 / 16 Mar
visita ao montado

13 / 17 Abr

Apresentação em Milão (preview 12 Abril)

5 de Maio

Apresentação em Lisboa

5

EXPERIMENTADESIGN

CORTICEIRA AMORIM

Uma associação cultural sem fins lucrativos,
a experimentadesign é uma unidade de produção
de conhecimento orientada para a promoção
do design e do seu papel enquanto ferramenta
operativa de acção transformadora e moderadora
na sociedade contemporânea.

Tendo iniciado a sua actividade no século XIX ,
a CORTICEIRA AMORIM tornou-se na maior empresa
transformadora de produtos de cortiça do mundo,
gerando um volume de negócios superior a 450
milhões de euros em mais de 100 países.

Conhecida pelo seu projecto mais emblemático
– a Bienal EXD – a experimentadesign celebrou 10
anos em 2009. Na dinâmica transversal que gera,
a Bienal tem permitido criar uma importante rede
de criadores nacionais e internacionais de renome
e um inquestionável know-how na área do design
estratégico.

A CORTICEIRA AMORIM e as suas subsidiárias
fazem parte de um esforço concertado para a
conservação e preservação de milhões de sobreiros
espalhados pela bacia do Mediterrâneo. Temos
orgulho da nossa contribuição na correcta
utilização desta importante floresta que é a
base de um complexo e rico ecossistema, que que
desempenha um papel fundamental na fixação e CO2,
na preservação da biodiversidade e no combate à
desertificação.
A Amorim Cork Composites - a Unidade de Negócios
da CORTICEIrA AMORIM responsável pela produção
de granulados, aglomerados e compósitos de ou
com cortiça – desempenha um papel crucial na
preservação destas relevantes florestas.
O seu portfolio compreende produtos e soluções
para algumas das mais exigentes indústrias de
vanguarda, como a aeroespacial, os compósitos e a
indústria dos transportes.
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CORTICEIRA AMORIM EM NÚMEROS:
141 ANOS DE LIDERANÇA NO SECTOR
3250 COLABORADORES
35% DA TRANSFORMAÇÃO MUNDIAL DE CORTIÇA
455 M€ VOLUME DE NEGÓCIOS ANUAL
3200 000 000 DE ROLHAS PRODUZIDAS ANUALMENTE
5 M€ INVESTIDOS ANUALMENTE EM INOVAÇÃO E I&D
18 PATENTES SUBMETIDAS A REGISTO NOS ÚLTIMOS QUATRO
ANOS
28 UNIDADES PRODUTIVAS
77 EMPRESAS
200 AGENTES

A Amorim Cork Composites integrou o consórcio
que irá desenvolver o projecto LIFE, que visa a
concepção e desenvolvimento de novos conceitos
para interiores de aeronaves orientados para a
sustentabilidade, mais ecoeficientes, mais leves, mais
confortáveis e com um design inovador;

PRINCIPAIS PROJECTOS RECENTEMENTE DESENVOLVIDOS:

A colecção de rolhas capsuladas premium Top
Series®, da Amorim & Irmãos, foi seleccionada para
o Dalmore Trinitas 64, uma edição limitada de três
garrafas do whisky mais caro do mundo, cujo
preço ronda as 100 mil libras;

12,000 M2 DE PAVIMENTOS DE CORTIÇA WICANDERS®, DA
AMORIM REVESTIMENTOS, FORAM SELECCIONADOS PARA
O MUSEU GUGGENHEIM, DE ABU DHABI, NOS EMIRADOS
ÁRABES UNIDOS, UMA OBRA DA RESPONSABILIDADE DE
FRANK GEHRY;
O Pavilhão de Portugal da Expo Xangai 2010 foi
distinguido com o “Prémio de Design”, atribuído pelo
Bureau International des Exhibitions. Inteiramente
revestido a cortiça, cedida pela CORTICEIRA AMORIM,
o Pavilhão de Portugal foi distinguido na categoria
de pavilhões com áreas inferiores a 2000 metros
quadrados;
A CORTICEIRA AMORIM apresentou ao mercado uma
gama de absorventes para derrames de óleos e
hidrocarbonetos, comercializada sob a designação
Corksorb, produzida a partir de cortiça.
Concebidos para fazer face a todo o tipo de
derrames que possam acontecer em meios industriais,
estradas ou meios aquáticos, os absorventes
Corksorb apresentam uma excelente performance
técnica;

Os pavimentos de cortiça Wicanders®, da Amorim
Revestimentos, foram seleccionados para aplicação
na Sagrada Família, de Gaudí, tendo sido aplicados
cerca de 2000 m2 na cripta da famosa catedral de
Barcelona;

Mais de 160 garrafas de champanhe com cerca
de 200 anos, descobertas no mar Báltico, foram
recuperadas com o apoio da Amorim & Irmãos,
que assegurou a substituição da rolha original
por uma nova rolha de cortiça natural. O estado
do champanhe, que evidenciava, segundo muitos
especialistas, “um óptimo estado de conservação”,
testemunha a capacidade única da rolha de cortiça
de preservar vinhos e champanhes de todo o mundo.
www.amorim.com
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Indústria da cortiça
Devido às suas notáveis propriedades, a cortiça foi
inicialmente utilizada nas rolhas e, posteriormente,
em pavimentos e isolamentos.
Fruto do investimento em I&D e inovação, a
cortiça é actualmente utilizada em aplicações
com tecnologia de ponta por algumas das mais
exigentes organizações a nível mundial em termos
de qualidade, seja na indústria automóvel, da
construção de grandes infra-estrutura, seja na
indústria aeroespecial.
Líder mundial da indústria da cortiça, a Corticeira
Amorim oferece uma vasta gama de produtos de
elevada qualidade que vão desde a rolha, produto
emblemático da indústria da cortiça, passando por
revestimentos, aglomerados, cortiça com borracha
e granulados.
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A PERSONALIDADE
da CORTIÇA E SUAS
PROPRIEDADES ÚNICAS
Extrema leveza
Impermeável
Elástica e compressível
Isolante térmico
e acústico
Combustão lenta
Elevada resistência
ao atrito

A cortiça é um produto de alta tecnologia, natural
e biológica. Começando pela estrutura celular,
a sua composição e características singulares
não podem ser replicadas por nenhuma matéria ou
substância fabricada pelo Homem.
Extraída ciclicamente do tronco do sobreiro –
espécime autóctone da bacia Mediterrânica – a
cortiça é uma matéria-prima de excelência.
Reutilizável e completamente biodegradável, é um dos
materiais mais versáteis e sustentáveis do mundo –
quer ecológica, quer social, quer economicamente.
Impermeável a líquidos e gases, elástica,
compressível, hipoalergénica, altamente resistente
mas leve e capaz de flutuar, o potencial da cortiça
enquanto matéria-prima privilegiada para o século
XXI só agora começa a ser concretizado, graças
a significativos avanços em I&D que abrem novas
possibilidades à técnica bem como ao engenho.

Hipoalergénica
Odor e tacto
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Desafio e orientações
estratégicas
A cortiça TEM uma excelente reputação pelo
seu desempenho em áreas técnicas altamente
especializadas e exigentes como a construção,
a indústria vinícola ou a aeronáutica.
O desafio colocado pelo projecto MATERIA consistiu
em estreitar a relação entre este material e o
consumidor final, através de objectos de uso
diário em contextos e situações comuns, em casa
ou no local de trabalho. Ao fazer da cortiça um
protagonista do nosso quotidiano em objectos que
satisfazem necessidades básicas mas constantes,
é possível não só destacar a sua versatilidade como
as suas extensas capacidades e propriedades,
não só técnicas, mas também estéticas e sensoriais.
Ao integrar a cortiça numa esfera de proximidade
à vida e experiências de todos os dias, reforçamos
o seu potencial para desempenhar um papel cada vez
maior nos objectos que nos rodeiam.

A estratégia por detrás de MATERIA assentou numa
orientação centrada no utilizador final, adequada
às suas expectativas e desejos.
Estrategicamente, a experimentadesign e a corticeira
amorim convidaram designers cujo processo
projectual combina funcionalidade e relevância
(preocupação vital da actualidade), a par de
uma apurada sensibilidade para as dinâmicas de
utilização.
Considerando o design uma mais-valia potenciadora
das características singulares da cortiça, MATERIA
foi concebida com vista a um utilizador urbano, que
aprecia o conforto e funcionalidade de objectos
com uma identidade forte.
Assim, MATERIA seguiu duas orientações fundamentais:
funcionalidade e personalidade, com o objectivo de
proporcionar uma experiência de fruição e prazer.

Não obstante, a cortiça tem forçosamente que
continuar a operar numa plataforma que se
distingue pela excelência, surpreendendo o público
alvo quer pelas suas propriedades quer pela
variedade de produtos em que pode ser aplicada.
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A Colecção

O CONCEITO

Combinando as características únicas da cortiça
com a mais-valia única do processo projectual,
MATERIA é uma colecção de objectos que se integram
de modo fluído e funcional nos ambientes e
vivências do nosso dia-a-dia. Relevantes, convidam
ao toque e ao uso, ofereceNDO soluções simples e
inteligentes a necessidades universais.

De forma a assegurar uma identidade coesa em toda
a colecção, foram estabelecidas coordenadas base
sobre as quais os designers trabalharam:
- o material principal dos objectos deve ser a
cortiça, por vezes combinado com outros materiais
mas sendo sempre predominante
- produtos de gama média/alta, sofisticados, de
elevada qualidade mas não de luxo, de modo a serem
acessíveis a um público mais alargado
- em sintonia com estilos de vida, hábitos e
necessidades funcionais do dia a dia urbano,
desempenhando funções simples mas essenciais
- transparecem valores como empatia, surpresa,
calor, jogo, descoberta
- procurar apelar a todos os sentidos, incluindo
o toque, e proporcionar uma experiência
sensorialmente rica

Os objectos de MATERIA encontram facilmente
o seu espaço nas nossas vidas, preenchendo um
vazio deixado por uma acção prestes a realizar-se,
um fim por concretizar.
Intuitivos na forma como funcionam e na relação
de empatia que estabelecem com o utilizador,
ocupam um lugar nos contextos onde vivemos e
funcionamos, o previsível e o inesperado de todos
os dias.
MATERIA estreia-se com 12 projectos num total de 22
objectos da autoria de 10 designers.

MATERIA é uma marca que vai crescer e adaptar-se
gradualmente a diferentes reacções e exigências
quer do mercado e dos consumidores, integrando
novos produtos num futuro próximo.
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aro
www.mvbfactory.com
miguel vieira baptista
Centro de Mesa (preto, cinzento e branco)
Aglomerado de cortiça; aro metálico
ESQUERDA PARA DIREITA: Ø260mm h170mm, Ø400mm
h65mm
A eloquência de Aro assenta na sua intensa
simplicidade. Estes centros de mesa são uma
afirmação directa da personalidade da cortiça, de
todo o seu peso e corporalidade.
Tal como as rolhas de cortiça são colocadas nas
garrafas por compressão, adquirindo uma função
de vedante, Aro parte de um bloco substancial de
cortiça onde é colocado um aro metálico, que
funciona como parede de contenção.
Ao sublinhar a sua textura e densidade, a
conjugação com outro material não retira
nada ao peso estético e físico da cortiça. Muito
pelo contrário, Aro evidencia e celebra estas
características.
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miguel vieira baptista
Formado pelo IADE Lisboa e pela Glasgow School
of Art, desde 2000 Miguel Viera Baptista combina
a sua principal actividade de designer de produto
com múltiplos projectos de exposição e interiores
para experimentadesign e Moda Lisboa, entre outras
entidades.
Enquanto curador, destaca-se a exposição “Dieter
Rams Haus apresentada no Centro Cultural de Belém
em 2001. Miguel vieira baptista combina a prática
projectual com a actividade docente no curso de
Design Industrial da ESAD.CR nas Caldas da Rainha,
ou como professor convidado na ECAL, Lausanne, em
2010.
A atenção ao pormenor e a conjugação de
referências eruditas e populares conferem
eloquência e carisma às suas peças, que vão
desde edições limitadas para galerias como Loja
da Atalaia, Cristina Guerra, Marz e Appleton
Square, a objectos editados por marcas como
Asplund, Authentics e Vista Alegre. Apresentados
internacionalmente, os trabalhos de Miguel Vieira
Baptista figuram na colecção permanente do MUDE
em Lisboa.
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bote
big-game
Flutuador
Aglomerado de cortiça; poliuretano
ESQUERDA PARA DIREITA: 220x50x35mm, 195x50x35mm,
171x50x35mm
Com Bote, não faltarão aventuras e diversão na
hora do banho.
Composto por um casco de cortiça e uma peça
adicional em plástico (uma vela, uma fila de
chaminés e uma cabine), solte as amarras da
imaginação e deixe-se levar por Bote.
Este indómito barco de brincar revelar-se-á
o perfeito companheiro para enfrentar águas
turbulentas, tempestades e ataques de piratas: a
flutuabilidade da cortiça garante que, por mais
perigosa que seja a viagem, Bote virá sempre à tona,
pronto para novas aventuras.
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big-game
BIG - GAME é um estúdio de design fundado em 2004
por Grégoire Jeanmonod (CH), Elric Petit (BE) e
Augustin Scott de Martinville (FR).
Actualmente sediado em Lausanne, BIG - GAME
desenvolve peças de mobiliário, iluminação e
decoração para marcas como Karimoku, Moustache
e Galerie Kreo. O trio, que se reconhece em termos
como “geometria descritiva” e “economia de meios”
quando falam do seu trabalho, foram distinguidos
com o Swiss Federal Design Award em 2006 e 2010.
O seu trabalho está representado em instituições
como Museum fur Gestaltung (CH), Musée du GrandHornu (BE) e Centre Georges Pompidou (FR), entre
outros. Foi-lhe ainda dedicada uma primeira
exposição a solo realizada em 2008 no Musée du
Grand-Hornu, acompanhada de uma monografia
editada pela Stichting Kunstboek.
Para além da actividade projectual, todos os
membros de BIG -GAME leccionam design na
ECAL/ Ecole cantonal d'art de Lausanne.
www.big-game.ch
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furo

senta

fernando brízio

fernando brízio

Taça
Aglomerado de cortiça; lápis de cor e
lápis vermelhos
Ø255mm h286mm

Banco
Aglomerado de cortiça; madeira
Ø255mm h443mm L Ø37mm h410mm

Furo não se contenta em ser apenas uma taça ou
contentor para a sala ou escritório. insatisfeito
com tão prosaicas ocupações, Furo aspira a algo
mais e coloca-se em bicos de pés sobre as suas
longas pernas.
Cada perna é um lápis de cor, e com as extremidades
afiadas viradas para fora, Furo transforma-se
numa máquina de desenhar, dando largas ao seu
ímpeto criativo. Basta fazê-lo deslizar sobre uma
folha de papel para vê-la cobrir-se de linhas e
curvas perfeitamente alinhadas.
Furo é composto por uma peça central em cortiça,
na qual se encaixam trinta e seis lápis de cor ou
quatro lápis vermelhos, em duas configurações
distintas e outros tantos padrões de desenho.
Os lápis-pernas podem ser retirados para uma mais
fácil arrumação ou quando sentir necessidade de
limitar o temperamento artístico de Furo.
De grande impacto visual e no limiar da
transgressão, Furo é uma peça que convida –
literalmente – ao risco.

Senta é uma contradição de alto a baixo: um convite
a sentar para quem não pára quieto, uma tentativa
de harmonizar o desejo de contemplação e a
energia nervosa de estar “on the go”.
Fácil de montar e utilizar em qualquer lugar ou
contexto, este banco é composto por quatro
pernas de madeira que encaixam num assento de
cortiça robusto mas flexível e confortável.
Sem lugar fixo, Senta pode estar na cozinha a
ajudar a chegar ao alto de um armário
ou na mesa de jantar, acomodando um convidado
extra num espaço demasiado exíguo para uma
cadeira.
As pernas inserem-se nas duas aberturas ovais
escavadas no corpo de cortiça, para simplificar
a sua arrumação ou transporte. Viajante nato
e descomplicado, Senta salta da mala do carro
directamente para o chão em segundos, pronto
para uma tarde a ver o mar, piquenique ou passeio
no campo, quando um pôr-do-sol ou paisagem nos
seduzem.
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fernando brízio
Fernando Brízio é licenciado em Design de Produto
(1996) pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, cidade
onde vive e trabalha.
Desde então, tem desenvolvido objectos produzidos
industrialmente bem como séries limitadas
artesanais, a par de exposições, cenários e espaços
interiores e exteriores para empresas e entidades
como Droog, Schréder, Torino World Design Capital,
experimentadesign, Câmara Municipal de Lisboa, Il
Coccio, Cor Unum, Fábrica Rafael Bordalo Pinheiro,
Galerie Kreo e o coreógrafo Rui Horta.
Professor e coordenador do Mestrado em Design
Industrial da ESAD.CR, Fernando leccionou na ECAL/
École cantonal d'art de Lausanne e na HfG em
Karlsruhe, participando em inúmeras conferências e
júris em Portugal bem como no estrangeiro. Exibido
e publicado internacionalmente, os seus trabalhos
integram a colecção permanente do MUDE – Museu
do Design e da Moda em Lisboa, bem como várias
colecções particulares.
A produção consistente e finamente trabalhada
de Fernando Brízio assenta na relação desafiante
entre objecto e utilizador e na criação de objectos
multidimensionais que não se esgotam numa única
função ou leitura.
www.fernandobrizio.com
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gelo
Filipe Alarcão
Balde de gelo / frappé
Aglomerado de cortiça; plástico reciclável
Ø300mm h315mm
Num encontro informal, jantar sofisticado ou
celebração familiar, Gelo será uma presença bemvinda. Quer seja a manter a temperatura ideal
do champanhe ou a garantir que o gelo para as
bebidas não derrete antes da noite acabar, Gelo é a
ajuda perfeita – e imperturbavelmente elegante - em
qualquer festa .
Este frappé com tampa e revestido com um invólucro
em plástico tira o máximo partido das propriedades
de isolamento térmico da cortiça, bem como da sua
textura única. A temperatura interior permanece
baixa enquanto que o exterior nunca perde o toque
cálido e seco, natural deste material.
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Filipe Alarcão
O designer industrial Filipe Alarcão formou-se
na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e na Domus
Academy de Milão, onde ficou após concluir o
Mestrado, trabalhando com Michele De Lucchi (9597).
Trabalhando a partir do seu estúdio em Lisboa,
desenvolve projectos de mobiliário, equipamento
urbano, iluminação, cerâmica e vidro para Vista
Alegre/Atlantis, Asplund, TemaHome, Schréder, Larus
e Loja da Atalaia, entre outros.
Filipe tem ainda assumido a direcção artística de
linhas de produtos para algumas destas empresas,
graças à sua visão estratégica do design que
harmoniza qualidade e funcionalidade com uma
escrupulosa atenção às necessidades e expectativas
do utilizador final.
Distinguido com o Prémio Nacional de Design 1994,
numa iniciativa do Centro Português de Design,
Filipe Alarcão é co-autor do novo Museu de Arte
Contemporânea de Elvas. Está representado na
colecção permanente do MUDE – Museu do Design e
da Moda, Lisboa.
www.filipealarcaodesignstudio.com
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lasca
marco sousa santos
Mesa de apoio
Aglomerado de cortiça; MDF lacado
ESQUERDA PARA DIREITA: 580x247x200mm,
598x646x200mm, 535x586x200mm
Semelhante ao seixo polido do leito de um rio, a
forma suavemente arredondada e textura rica
de Lasca reintroduzem o sentido da natureza no
habitat doméstico contemporâneo. Apresentando
diferentes tamanhos e formas, Lasca funciona como
uma superfície de apoio ou de trabalho.
Mais estável que um tabuleiro, mais prática e versátil
que uma mesa, pode servir para pousar o comando
da televisão ou um copo, apoiar o portátil ou
espalhar apontamentos e materiais de leitura.
Com o seu corpo resistente e antiderrapante em
cortiça e presença elementar e terrena,
Lasca integra-se em interiores ou exteriores, junto
à piscina, num pátio solarengo ou no seu recanto
favorito.
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BY Carlos Ramos

marco sousa santos
Com um percurso que atravessa três décadas,
Marco Sousa Santos licenciou-se em Design de
Produto pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa.
Membro fundador do emblemático estúdio português
Protodesign (99/01) bem como da plataforma
cultural experimentadesign (98), Marco fundou o
seu próprio estúdio em 2002, colaborando com
Tronconi (IT ), Moroso (IT), Kvetna (CZ), Atlantis (PT),
Renault (FR), TemaHome (PT ) e Sixinch (BE ), entre
outros.
As peças de Marco Sousa Santos têm integrado
exposições nos prestigiados V&A Museum (UK),
Trienale de Milano (IT) e Interieur Courtrait (BE).
Paralelamente ao seu trabalho para grandes
marcas internacionais, Marco Sousa Santos temse dedicado a projectos autorais exploratórios
centrados num dado material ou tipologia, que
questiona de modo incisivo, desafiando ideias e
fronteiras pré-estabelecidas.
www.marcosousasantos.com
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par

parte

NENDO

NENDO

Saleiro & pimenteiro
Aglomerado de cortiça; vidro
Ø41mm h88mm

Taça
Aglomerado de cortiça; ímanes
300x300x100mm

Uma pitada, um toque é quanto basta para a magia
acontecer: um ingrediente ganha predominância, uma
mistura encontra o equilíbrio, entra-se no domínio
do saboroso.
Passando facilmente despercebidos entre outros
protagonistas de peso, é no entanto a subtil
alquimia do sal e da pimenta que preside aos
desígnios da cozinha.

Quer a sua visão da vida seja a do copo “meio
cheio” ou “meio vazio”, Parte fará sentido para si.
Impermeável, leve mas resistente, com um desenho
estilizado que exponencia a sua capacidade, esta
taça estará perfeitamente em casa na bancada
da sua cozinha ou casa de banho, na mesa do
escritório ou aparador.

Usados com saber e arte, são capazes de galvanizar
os sentidos, transformando um prato numa iguaria.
Por outro lado, podem com igual facilidade
obliterar um sabor delicado e acabar de vez com o
ego de um chef mais sensível.
Par permite-lhe ter estes poderosos ingredientes
sob controlo, mantendo-os selados no interior
dos corpos de vidro pelas bases de cortiça, tão
estanques e seguras como as eficientes rolhas.
Perfeitamente dimensionados, este saleiro e
pimenteiro têm no elemento de cortiça o seu apoio
vertical, a superfície principal de contacto com a
mão e a acção vedante do conteúdo.

Um engenhoso twist na sua construção permite que
Parte seja configurada para melhor se adequar ao
conteúdo. Basta uma simples rotação das metades,
que permanecem seguras graças à acção de ímanes
estrategicamente colocados.
Inspirada pelo corte de uma maçã ao meio para
revelar a sua simetria interior, Parte é uma mistura
de simplicidade e funcionalidade em partes iguais.
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nendo
Dar às pessoas um momento “!” e desvendar o enorme
potencial para “!” oculto no nosso quotidiano.
Entenda-se factor “uau”, de surpresa, humor e
novidade que, segundo nendo, tornam as nossas
vidas mais interessantes.
A missão deste colectivo é reintroduzir este efeito
no nosso quotidiano sob a forma de objectos e
dispositivos fáceis de entender e usar. Ao propor
formas alternativas de solucionar problemas,
realizar tarefas ou organizar o espaço à nossa, as
criações de nendo proporcionam-nos experiências
singulares.
O seu trabalho é tão diversificado quanto prolífico
e compreende mobiliário, decoração, iluminação
e objectos utilitários; design de exposição, de
embalagem e de interiores, projectos especiais e
instalações.
Com escritórios em Tóquio e Milão, este colectivo é
liderado por Oki Sato (n.1977), que fundou nendo em
2002, após concluir o mestrado em arquitectura na
Universidade de Waseda.

www.nendo.jp
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pinha
RAW EDGES
Candeeiro
Aglomerado de cortiça; componentes eléctricos;
quebra-luz em Dupond Tyvek®
Pinha propõem uma forma alternativa e desafiante
de iluminação através da personalização. Este
candeeiro suspenso consiste numa estrutura em
cortiça a que um ou mais quebra-luzes em folha
Tyvek® ultra resistente são afixados.
Cabe ao utilizador a última palavra sobre como
Pinha vai parecer e funcionar. A escolha dos
quebra-luzes, de entre as formas e desenhos
disponíveis, vai definir o seu aspecto.
No que diz respeito à função, a direcção e alcance
da luz são moldados segundo a aplicação dos
mesmos. A capacidade de isolamento térmico e baixa
condutividade da cortiça permitem manusear Pinha
em perfeita segurança.
Para aumentar o grau de imprevisibilidade e inventividade – é importante referir que o
posicionamento do Tyvek® não é definitivo, podendo
Pinha assumir as mais variadas configurações,
segundo o espaço a que se destina, o ambiente
que se deseja criar ou, simplesmente, o estado de
espírito do utilizador.
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RAW EDGES
Sob o nome Raw Edges, Yael Mer e Shay Alkalay
perseguem um objectivo comum: conceber objectos
nunca vistos.
Enquanto Yael se interessa pela transformação
de materiais bidimensionais em formas funcionais
curvas, Shay centra-se na forma como os objectos
se movem, funcionam e reagem.
Desde a exposição de finalistas do Mestrado em
Design de Produto na Royal College of Art em
2006, em que foram colegas, têm sido distinguidos
com prestigiados prémios como The British Council
Talented Award, iF Gold Award, Dutch Design
Award, Wallpaper Design Award 09, Elle Décoration
International Design Award 08/09 e o Designer of the
Future Award 2009 da Design Miami/ Basel.
Apresentadas na Johnson Trading Gallery, FAT
Galerie, Scope Art Fair e Rossana Orlandi e
publicadas nas principais revistas da especialidade,
as peças de Raw Edges integram as colecções do
Moma e The Design Museum London, sendo ainda
editadas pela Cappellini, Established & Sons Arco.
Yael & Shay produzem igualmente peças únicas e
edições limitadas no seu estúdio em Londres.
www.raw-edges.com
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Pino
daniel caramelo
Boneco de voodoo / memo board
Aglomerado de cortiça; pioneses
Ø102mm h220mm
Pino é um auxiliar de memória com dupla função:
elevando-se como um totem, é o local ideal para
afixar todas as coisas – boas ou nem por isso – de
que se quer lembrar. Datas importantes, tarefas
urgentes, prazos ou pequenos atritos - pessoais
ou profissionais – que lhe inspiram o desejo de uma
bem-humorada vingança.
O tamanho e formato de Pino permitem deslocálo facilmente para o local mais conveniente. A sua
forma antropomórfica, onde não falta o coração,
faz dele o alvo perfeito para exorcizar a sua
irritação, espetando alguns pioneses em locais
estratégicos ou simbólicos, ao verdadeiro estilo
voodoo.
Ainda que a saúde ou bem-estar dos visados não
sejam atingidos, garantimos que o mesmo não
acontecerá com a sua boa disposição.
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daniel caramelo
Após completar a licenciatura pela Faculdade de
Belas Artes de Lisboa, o designer industrial
Daniel Caramelo trabalhou três anos em Barcelona,
colaborando, entre outros, com Azuamoliné.
De regresso a Lisboa, funda o estúdio Linhabranca
com Bárbara Fachada. Sócio fundador da Diverge
Design onde dirige o departamento de design,
Daniel desenvolve em paralelo os seus projectos
individuais, que têm sido produzidos, publicados e
expostos nacional e internacionalmente.
Uma visão analítica e a capacidade de apurar
formas enquanto optimiza a função são alguns
dos pontos fulcrais do seu processo projectual.
Desenvolvida para a marca de cafés Delta, a sua
máquina de expresso Qosmo é um bom exemplo da
sua capacidade de construir desenhos altamente
eficientes a partir de linhas apuradas.
www.danielcaramelo.com
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rufo
pedrita
Tambor
Compósito de cortiça; velatura; baquetas de madeira
ESQUERDA PARA DIREITA: Ø162mm h92mm, Ø116mm
h182mm, Ø190mm h58mm DS Ø24mm h204mm
Rufo provoca um impacto silencioso: o sonho de
qualquer percussionista compulsivo. Com Rufo é
possível tocar sem despertar a ira (e o sono) da
família e vizinhos.
A partir de um olhar alternativo sobre as
propriedades acústicas da cortiça, Rufo introduz
uma paisagem sonora suave sob a forma de
um tambor leve e agradável ao toque. Os três
tambores produzem sons distintos numa variação
surpreendente sem nunca transpor a barreira do
suportável.
Suaves ritmos de jazz? Uma forte pulsação R&B?
Heavy metal em força? Com Rufo, o mundo inteiro
é um palco onde o seu filho pode brilhar, seja
no recreio, no banco de trás ou na mesa do
restaurante.
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pedrita
Pedrita são Rita João e Pedro Ferreira. Licenciados
em Design pela Faculdade de Arquitectura da
Universidade Técnica de Lisboa, estudaram ainda na
TU Delft (no caso de Rita) e no Politécnico de Milão
(Pedro).
Em Setembro de 2002 iniciaram a sua actividade na
FABRICA, onde viriam a coordenar o departamento
de design 3D em 2004.
Regressando a Lisboa no ano seguinte, fundaram
o estúdio Pedrita , onde têm vindo a desenvolver
inúmeros e diversificados projectos em
colaboração com outras entidades, criadores e
clientes de todo o mundo, incluindo TAP Portugal,
Ordem dos Arquitectos, Camper, EXD, Movélpartes/
Sonae Indústria, Central de Cervejas/Água de Luso e
Grupo Amop.
Inspirado pelas formas e técnicas tradicionais
portuguesas, o trabalho dos Pedrita investiga e
questiona a cultura material –presente e passada
– em projectos onde a candura se alia a uma
simplicidade eloquente.
www.pedrita.net
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torno
INGA SEMPÉ
Prateleira / taça instantânea
Aglomerado de cortiça; elementos de fixação em
metal
ESQUERDA PARA DIREITA: Ø141mm hmax103mm, Ø180mm
hmax111mm
Com um sistema de fixação tão simples quanto
flexível, Torno é um contentor de apoio /
arrumação que pode ser montado e desmontado
conforme as necessidades.
Com a forma de uma pequena base ou taça, constitui
o repositório ideal para o sem número de pequenos
objectos que povoam o nosso quotidiano. Para
esvaziar os bolsos de chaves, moedas, pastilhas e
baton ou para ter ao alcance da mão as pequenas
coisas que de estamos sempre à procura (clips no
escritório, algodões na casa de banho, os óculos
junto à cama).
Pode ainda servir de pedestal informal ou
plataforma de exposição para algum objecto de
rara beleza ou valor.
O tamanho e contornos delicados de Torno
inspiram-se na forma como a cortiça absorve o som
e a vibração do impacto.
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BY Anders Hviid

INGA SEMPÉ
Natural de Paris, onde vive e trabalha, Inga
Sempé formou-se pela ENSCI - Les Ateliers (Ecole
Nationale Supérieure de Création Industrielle, Paris)
em 1993. Desde então, tem vindo a construir um
impressionante portfolio de projectos que vão
do mobiliário à iluminação, pequenos objectos
decorativos e utilitários e tecidos.
Bolseira na Villa Medici, Académie de France em Roma
em 2000/1, estabeleceu o seu estúdio em Paris em 2000,
colaborando com a Cappellini e Edra.
Actualmente, Inga trabalha com grandes marcas
internacionais como Ligne Roset, Moustache,
LucePlan, Wästberg, Gärsnäs, Hjelle e Almedahl's.
Vencedora do Grand Prix de la Création en Design
de la Ville de Paris em 2003, o trabalho de Inga
Sempé protagonizou uma exposição individual no
Musée des Arts Décoratifs de Paris nesse mesmo ano.
Distinguida com o Best Designer Award em 2011 pela
ELLE DÉCOR International, as peças de Inga Sempé
assentam numa abordagem lúdica às funções e
volumes que aliam linhas elegantemente depuradas,
bem como a escolha e tratamento criteriosos dos
materiais.
www.ingasempe.fr
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branding
A concepção do branding está intrinsecamente
associada a um conjunto de valores da colecção:
- Táctil
- Versátil
- Sedutora
- Confiante
- Positiva
- Sofisticada mas quente
A identidade foi construída sobre cores quentes,
densas e ricas, em sintonia com a própria
personalidade da cortiça, onde sobressai
a tipografia.
Remetendo para um universo sensorial, a paleta
cromática é o pano de fundo ideal para destacar a
marca, numa fonte costumizada, que consubstancia
uma identidade forte, sóbria e intemporal.

A designação, MATERIA, é simultaneamente simples
e marcante, de leitura imediata em vários idiomas.
Em termos semânticos, remete para a corporalidade,
a substância física, aquilo que dá forma e
consistência aos objectos, à realidade.
O nome funciona em articulação com uma
assinatura posicionadora “cork by Amorim”, que
funciona como elemento descodificador e de
ligação quer à matéria prima quer à Corticeira
Amorim.
Foi criado um conjunto de materiais - embalagens
com folheto no interior, sacos e papel de embrulho,
incluindo um catálogo para a promoção da
colecção.

32

website
Uma ferramenta de divulgação e de apoio à
distribuição, o site bilingue www.materia.amorim.com
pretende, tal como a colecção, ter um alcance
internacional crescente. Para além de informação
detalhada sobre as peças, designers, sobre a
cortiça e a corticeira Amorim, disponibiliza
informação útil sobre pontos de venda e ponto
de contacto com potenciais parceiros de negócio
(revendedores, distribuidores, representantes, etc).
O site inclui uma área de notícias onde dará
a conhecer novos desenvolvimentos, quer no
que respeita a novos eventos de comunicação,
lançamentos de novas peças ou outros destaques.
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LANÇAMENTO
INTERNACIONAL

canais de
distribuição

O lançamento internacional de MATERIA decorreu no
no Fuori Salone de Milão - palco mundial do design
a 13 de Abril.

Esta nova marca tem como principal circuito de
comercialização lojas de museus, de design, de
decoração, de mobiliário e equipamentos para casa,
sendo orientada para o mercado interno e externo.
A nível internacional e numa fase inicial, os países
alvos prioritários serão os europeus, seguidos de
EUA e Japão.

No seguimento de uma press preview, jantar
e inauguração, onde estiveram presentes os
designers bem como cerca de 800 convidados, entre
opinion makers e membros da comunidade criativa
internacional, o showcase esteve aberto ao público
até dia 17 de Abril.
Integrando os 22 objectos inéditos com que
se estreia a colecção, a exposição teve lugar
no Spazio San Marco, uma galeria situada no
privilegiado bairro de Brera, centro nevrálgico
do design e da moda na cidade italiana.

Posicionando-se num segmento sofisticado mas
acessível, o preço dos objectos MATERIA situase na fronteira do médio/alto. Destinam-se a um
consumidor que valoriza objectos assumidamente
funcionais mas com carácter singular. Actualmente
em fase de lançamento, a colecção procura
construir uma sólida rede de parceiros para a
comercialização dentro do circuito principal mas
receptivo a outros desafios que se revelem viáveis.
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design

INSIEME È MEGLIO

SpazI cOLLEttIvI E arrEdI
pEr cONdIvIdErE.
La tENdENza dEL MOMENtO
arrIvErà aNchE
NELLE NOStrE caSE
pEr traSfOrMarLE

gRAnde
FesTA
AL sALOne

ha 50 aNNI E LI cELEbra
GuardaNdO aL futurO.
StradE, pIazzE E INtErI
quartIErI SI aprONO aL NuOvO
pEr 4 GIOrNI cOINvOLGENtI,
aLLEGrI E rIcchI dI NOvItà

a ME GLI OcchI, pLEaSE

La carIca dEGLI OGGEttI
bIzzarrI chE NON SONO
quELLO chE SEMbraNO. cOME
GIOchI dI prEStIGIO ILLudONO
E StupIScONO. E arrIva
aNchE IL dESIGN “faI da tE“

Press-quotes
“En cuanto a nuevas empresas, debemos señalar el
trabajo genial de la marca portuguesa Materia
–de objetos de corcho, con una selección de
diseñadores impecables, desde Raw Edges a Fernando
Brizio o Big Game.”
ABC (ES), Ana Dominguez, abril 2011
“I nomi piú interessanti del design portoguese e
internazionale riuniti per dare vita a un progetto
ambiciozo: introdure nella quotidianità un materiale
ecológico e ancora poco utilizzato come il
sughero, attraverso una serie de oggetti ironici e
sorpreendente...”
CasaViva (IT), Sam Baron, Abril 2011

“Experimentation with new materials in design
traditionally seeks to break boundaries: cork (...),
has become the protagonist in a series of exercises
in style by international designers. A living material
that mainly features in the craft traditions of the
western Mediterranean, cork not only represents
one of the most amazing combinations of properties
to be found in a natural raw material but also
has the extraordinary characteristic of not being
replicable.”
Domus (it), Maria Cristina Didero, Abril 2011
“Il Bello del Sughero”
City Design (IT), 13 Abril 2011

“Materia una collezione di oggetti inediti dalla
forte identità innovative. Dieci tra I migliori
designer portoghesi e internazionalli (...) sono
stati a sviluppare 22 nuovi oggetti realizzati
prevalentemente com sughero naturale,
sfruttandone le caratteristiche fisiche e giocando
con le sue qualità sensoriali.”
Kult Magazine (IT), Abril 2011
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AMORIM WORLDWIDE PRESENCE
GEÓRGIA

1

1

GRÉCIA

2

ARGENTINA

1

HOLANDA

2

3

SÍRIA

1

ALEMANHA

7

28

HUNGRIA

1

3

SUÉCIA

4

1

ISLÂNDIA

1

SUÍÇA

ÁFRICA DO SUL

1

ARGÉLIA

ARÁBIA SAUDITA

2

SÉRVIA

3

SINGAPURA

2

1

1

AUSTRÁLIA

2

6

ÍNDIA

4

TAILÂNDIA

ÁUSTRIA

2

3

IRÃO

3

TUNÍSIA

BÉLGICA

6

IRAQUE

1

TURQUIA

3

BIELORRÚSSIA

5

ISRAEL

2

UCRÂNIA

7

BÓSNIA

1

ITÁLIA

2

6

1

7

BRASIL

1

2

JAPÃO

BULGÁRIA

1

1

JORDÂNIA

1

CANADÁ

2

KUWAIT

1

CAZAQUISTÃO

2

LETÓNIA

1

CHILE

1

2

LÍBANO

2

CHINA

3

3

LITUÂNIA

2

CHIPRE

3

MALTA

1

COREIA DO SUL

3

MARROCOS

C ROÁCIA

2

MÉXICO

4

MOLDÁVIA

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

3

NIGÉRIA

1

ESLOVÁQUIA

1

NORUEGA

1

ESLOVÉNIA

2

PAQUISTÃO

1

4

POLÓNIA

2

DINAMARCA

ESPANHA

1

1
1

1

1

PORTUGAL

17

1

14

REINO UNIDO

1

3

FILIPINAS

2

REP. CHECA

4

FINLÂNDIA

3

ROMÉNIA

1

4

RÚSSIA

ESTÓNIA
EUA

7

4

2

1

9

2

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

28 UNIDADES PRODUTIVAS

FRANÇA

6

1

10

77 EMPRESAS
200 PRINCIPAIS AGENTES
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equipa
Conceito / produção / communicação
experimentadesign

coordenação Global
Cristina Amorim

CoordENAÇÃO & DIRECÇÃO ARTÍSTICA
experimentadesign & Filipe Alarcão

coordenação do projecto
Paulo Américo, madalena santos

branding / packaging
experimentadesign

Produção e desenvolvimento
Rui Palavra, António Espinhosa

FOTOGRAFIA
luís silva campos (catálogo), tomás nogueira (fuori
salone)

comunicação
carlos jesus, joana martins

FONTe
MATERIA® by Nuno Luz
equipa experimentadesign:
presidente - Guta Moura Guedes; director executivo
- Mário Carneiro; Directora Financeira - Teresa
Oliveira; Assistente de Direcção - Ana Caldeano;
Assistente Administrativa - Teresa Sequeira;
Coordenadora de Produção e Desenvolvimento
- Carla Cardoso; Produção - Luís Ferreira, sofia
baptista; trainees - Giovani Roccabianca, jorge
querentes; Coordenadora de Comunicação - Sara
Battesti; Assessoria Media - Ana Abrantes; Editora
- Rute Paredes; webdesigner - marco reixa; Design
Gráfico - Nuno luz, carolina cantante; serviço
educativo - susana gaudêncio; Coordenador Design
Response - Pedro Rocha Vieira
(experimentadesign)
press.lisboa@experimentadesign.pt
www.experimentadesign.pt

Marketing e vendas
Emília Vale, Raquel castro
departamento comercial
Amorim Cork Composites, SA
Rua de Meladas 260 - Apartado 1
4536-902 MOZELOS - Portugal
T +351 227 475 300 / F +351 227 475 301
segunda a sexta, 9h ás 18h
materia@amorim.com
acc@amorim.com
www.materia.amorim.com
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