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Durante a Vitoria Stone Fair 2020, 
a ABIROCHAS, em parceria com a 
Apex-Brasil no projeto Brasil Original 
Stones, realiza a 3ª edição da 
mostra “Brazilian Stones  Original 
Design”, trazendo  uma nova seleção 
de móveis, obras de arte e objetos  
produzidos   com rochas, destacando 
toda a versatilidade dos materiais. 

A exposição tem a curadoria da arquiteta 
Vivian Coser, que selecionou peças de 
designers, com o objetivo de valorizar o 
uso das rochas ornamentais e permitir que 
o setor conquiste maior valor agregado.

A exposição estará disponível em 
realidade virtual através do aplicativo 
da Abirochas e nos eventos nacionais e 
internacionais promovidos pela entidade.

During the Vitoria Stone Fair 2020, through  the Brasil 

Original Stones project, ABIROCHAS, in partnership 

with Apex-Brasil holds the 3rd edition of the “Brazilian 

Stones Original Design” , bringing a new selection 

of furniture and objects produced with stone, 

therefore highlighting all the versatility of materials. 

The exhibition will be curated by the architect Vivian Coser, 

who is in charge of selecting pieces of designers, with the 

goal of enhancing the use of ornamental stones and allowing 

the  business sector to achieve greater added value.

The exhibition will be available in virtual reality 

through the Abirochas application and in national 

and international events promoted by the entity.



A Abirochas – associação brasileira da indústria de rochas ornamentais, há vários anos, tem sido 

parceira e apoiadora constante da Milanez & Milaneze na realização da Vitória Stone Fair que este 

ano ostenta a significativa marca da sua 49ª edição, evidenciando a importância desse evento no 

calendário internacional de feiras do setor, contribuindo para o crescimento da indústria brasileira.

Também começando a fazer história, a Abirochas realizará, pelo terceiro ano consecutivo, a mostra 

“Brazilian Stones Original Design” desta vez reunindo obras designers que expressam criatividade 

e técnica. Ou seja, associando a capacidade singular e individual da criação com o domínio 

da técnica, do conhecimento dos materiais e dos processos de produção, fortalecendo o elo de 

integração entre o design e a indústria de rochas ornamentais.

A história do design brasileiro está associada ao projeto desenvolvimentista iniciado a partir da 

década de 1930, tendo a industrialização e o desenvolvimento tecnológico como solução para o 

desenvolvimento nacional. Esperava-se dessa parceria, design e indústria, a própria modernização 

do país, superando o seu estágio de economia agrária.

Apesar das profundas mudanças ocorridas na economia, na ciência e na técnica, o brasil ainda 

precisa superar o desafio da sua inserção moderna e modernizadora no contexto da economia 

mundial e para isto, o desenvolvimento da indústria é uma exigência incondicional, evidenciando a 

permanência da importância do fortalecimento desse elo de integração entre o design e a indústria. 

O design brasileiro tem tido grande reconhecimento internacional, tanto do ponto de vista comercial, 

quanto nas mostras de design e nas premiações em concursos internacionais e a Abirochas está 

honrada em reunir tantas e tantos designers nessa mostra para ressaltar a beleza e a utilidade 

da pedra natural, aprofundando essa profícua relação de integração entre a indústria de rochas 

ornamentais e o design brasileiro.

REINALDO SAMPAIO
PRESIDENTE DA ABIROCHAS

PRESIDENT



Abirochas - Brazilian association of the ornamental stone industry, for several years, has been a 

constant partner and supporter of Milanez & Milaneze in the organization of the Vitória Stone Fair 

which this year bears the significant mark of its 49th edition, highlighting the importance of this event on 

the calendar international exhibition of the sector, contributing to the growth of the Brazilian industry.

Also starting to make history, Abirochas will hold, for the third consecutive year, the “Brazilian Stones 

Original Design” exhibition, this time bringing together designer works that express creativity and 

technique. In other words, associating the singular and individual capacity of creation with the mastery 

of technique, knowledge of materials and production processes, strengthening the link between 

design and the ornamental stone industry.

The history of Brazilian design is associated with the developmental project that began in the 1930s, 

with industrialization and technological development as a solution for national development. From this 

partnership, design and industry, the modernization of the country was expected, surpassing its stage 

of agrarian economy.

Despite the profound changes that have taken place in the economy, in science and in technology, 

Brazil still needs to overcome the challenge of its modern and modernizing insertion in the context 

of the world economy and for this, the development of the industry is an unconditional requirement, 

evidencing the permanence of the importance strengthening this link between design and industry.

Brazilian design has enjoyed great international recognition, both from a commercial point of view, 

as well as in design shows and awards in international competitions and Abirochas is honored to 

bring together so many designers in this show to highlight the beauty and usefulness of natural stone 

, deepening this fruitful integration relationship between the ornamental stone industry and Brazilian 

design.

REINALDO SAMPAIO
PRESIDENTE DA ABIROCHAS

PRESIDENT
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FORÇA, LEVEZA E 
IMPONÊNCIA

O design e a arte são as melhores formas de mostrar toda a 

leveza que a rocha pode adquirir através de móveis, obras de 

arte ou objetos. Os cristais de uma rocha nunca se repetem – 

reflete tempo, clima, harmonia... A natureza forma desenhos 

exclusivos, revelados fora do solo por uma produção imbatível, 

que tem se aprimorado, inclusive no sentido de adotar práticas 

cada vez mais sustentáveis, em respeito ao meio ambiente. 

Por esses motivos, seu valor ultrapassa em todos os aspectos 

os materiais sintéticos. Nenhuma matéria-prima será capaz de 

substituir o brilho original e a história de uma rocha natural. 

Essas potencialidades estão no foco da exposição, que traz um 

novo olhar sobre as rochas brasileiras à Vitoria Stone Fair 2020, 

evento mais importante da América Latina no segmento de 

rochas. Convidamos designers de nomes expressivos no cenário 

nacional e internacional para revelarem essa face versátil e 

múltipla das rochas.

Nessa conexão entre o universo das rochas naturais brasileiras 

e o design, a arte é o ponto em comum. Só ela é capaz 

de reverenciar a nobreza e a força das criações que se 

materializaram para a exposição “Brazilian Stones Original 

Design. Espero que seja uma inspiração preciosa e inesquecível.

STRENGHT, SINGULARITY,AND 
GRANDIOSITY

Design and art are the best ways to show all the lightness that the 

rock can acquire through furniture, works of art or objects. The 

crystals of a rock are never repeated - it reflects time, climate, 

harmony ... Nature forms exclusive designs, revealed out of the 

ground by an unbeatable production, which has been improving, 

including in the sense of adopting increasingly sustainable 

practices, in respect for the environment. For these reasons, its 

value exceeds synthetic materials in all aspects. No raw material 

will be able to replace the original luster and history of a natural 

stone.

These potentialities are at the focus of the exhibition, which brings 

a new look at Brazilian rocks to the Vitoria Stone Fair 2020, the 

most important event in Latin America in the segment of rocks. 

We invite designers of expressive names in the national and 

international scene to reveal this versatile and multiple face of 

stones.

In this connection between the universe of Brazilian natural stones 

and design, art is the common point. Only she is able to revere 

the nobility and strength of the creations that materialized for the 

exhibition “Brazilian Stones Original Design. I hope it will be a 

precious and unforgettable inspiration.

CURADORA DA EXPOSIÇÃO / EXHIBITION CURATOR
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Ana Neute started her carreer in 2008 at IBOIS - Instituto de Madeira da Politécnica de 

Lausanne. In 2014 she made installations for SP-Arte and Bienal da Arte de São Paulo. She 

has had her projects produced by brands like Riva, Líder and Itens with exclusivity in lighting.

 Ana Neute, arquiteta

cava

O mármore é uma rocha metamórfica proveniente do calcário. Sua 
formação se deve a partir da transformação físico-química sofrida 
pelo calcário a altas temperaturas e pressão. A mesa Cava sugere 
um resgate metamórfico de sua forma, fazendo com que a solidez 
do material seja transformada em um abrigo para uma nova vida 
que está em constante mutação. O que não é vivo abrigando o que 
tem vida.

MESA, ANA NEUTE, 2019

Marble is a metamorphic rock from limestone. Its formation is due to the physical-chemical 

transformation undergone by limestone at high temperatures and pressure. The Cava table 

suggests a metamorphic rescue of its shape, causing the solidity of the material to be transformed 

into a shelter for a new life that is constantly changing. What is not alive sheltering what is alive.

TABLE, ANA NEUTE, 2019

Ana Neute iniciou sua carreira em 2008 no IBOIS (Instituto de Madeira da 

Politécnica de Lausanne). Realizou instalações  para Sp-Arte 2014 na Bienal. 

Tem seus trabalhos produzidos por grandes nomes da indústria nacional como 

Riva, Líder e a marca Itens, para a qual trabalha com exclusividade na parte de 

iluminação.
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“Our creative process is based on the principle that in architecture the whole is always greater 

than the sum of its parts. It is the quality of the whole that permeates, controls and affects every 

detail of our design. For this reason, our attention is directed to all scales, from architecture to 

furniture, from the smallest of objects to the choice of all materials used ”

Arthur  Casas, arquiteto

A mesa lateral assinada por Arthur Casas para a Studio Básico 
é composta por três pedras sobrepostas em pleno equilíbrio. A 
estrutura metálica, invisível a quem observa a peça, garante a 
sustentação do tampo de granito Via Appia, do eixo vertical de 
mármore Raffaello e da base de quartzito Emerald Green. Para um 
perfeito encaixe dos perfis metálicos, as pedras são recortadas em 
CNC. O resultado é uma mesa com um jogo harmônico de volumes 
e cores em um balanço estrutural singelo e, ao mesmo tempo, 
resistente. 

MESA LATERAL, ARTHUR CASAS, 2019

The side table signed by Arthur Casas for Studio Básico is composed of three overlapping 

stones in full balance. The metallic structure, invisible to those who observe the piece, guarantees 

the support of the Via Appia granite top, the vertical axis of Raffaello marble and the Emerald 

Green quartzite base. For a perfect fit of the metal profiles, the stones are cut in CNC. The result 

is a table with a harmonious play of volumes and colors in a structural balance that is both 

simple and resistant.

“Nosso processo criativo parte do princípio de que em arquitetura o todo é sempre 

maior do que a soma de suas partes. É a qualidade do todo que permeia, controla 

e afeta cada detalhe do nosso design. Por isso, nossa atenção é direcionada a 

todas as escalas, da arquitetura ao mobiliário, do menor dos objetos à escolha 

de todos os materiais utilizados”

SIDE TABLE, ARTHUR CASAS, 2019

ettore
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He started his career studying furniture design and working within the industry for 7 years. In 

2013 he embraced a new challenge, decided to undertake and become an independent 

professional. Since then he has accumulated several publications of his work inside and outside 

Brazil. He exhibited his work at the most important design events in the world, in places like 

Paris, Milan, New York, High Point, among others. He signs products for the most important 

national brands and his pieces can be found all over the country, as well as in South, Central 

America and the United States.

Bruno  Fauz , designer

MESA LATERAL, BRUNO FAUCZ, 2019

The piece has its first features in the search for the delicacy of the union of two materials, metal 

and stone. Each sketch was being polished, until the ideal proportion was being “excavated”, 

as if looking for a precious stone in its most perfect form. The delicate metal, with a small sphere 

resembles the bottom of a needle at the same time gives lightness and facilitates the grip to 

move the piece. The set of two tables offers a versatile product that can compose any type of 

environment.

SIDE TABLE, BRUNO FAUCZ, 2019

Iniciou sua carreira cursando design de mobiliário e trabalhando dentro da 

indústria por 7 anos. Em 2013 abraçou um novo desafio, decidiu empreender e se 

tornar um profissional independente. Desde então acumulou diversas publicações 

de seu trabalho dentro e fora do Brasil. Expôs seu trabalho nos mais importantes 

eventos de design no mundo, em locais como Paris, Milão, Nova Iorque, High 

Point, entre outros. Assina produtos para as mais importantes marcas nacionais e 

suas peças podem ser encontradas em todo país, assim como na américa do sul, 

central e Estados Unidos.

A peça tem seus primeiros traços na busca da delicadeza da união 
de dois materiais, metal e pedra. Cada sketch foi sendo lapidada, até 
que a proporção ideal fosse sendo “escavada”, como se estivesse 
em busca de uma pedra preciosa na sua forma mais perfeita. O 
metal delicado, com uma pequena esfera lembra o fundo de uma 
agulha ao mesmo tempo confere leveza e facilita a pega para 
movimentar a peça. O conjunto de duas mesas oferece um produto 
versátil que pode compor todo tipo de ambiente.

hago
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Mancebos são predestinados pelo uso a parecerem iguais. Carregados de casacos, mochilas, 
cachecóis e que tais se transformam num vulto desordenado com que nos deparamos ao entrar e sair 
de casa.

 Nas palavras da designer Claudia Moreira Salles, “o desenho do mancebo Stand by tentou ser uma 
alternativa à forma mais recorrente do móvel, cuja base, geralmente em forma de tripé, sustenta uma 
coluna de onde saem braços ou ganchos para pendurar roupas e outros pertences”.

Uma tábua de madeira maciça onde são inseridos pequenos sarrafos é unida de forma assimétrica a 
uma base cilíndrica de pedra natural que dá estabilidade à peça. Os ganchos faceiam a superfície da 
madeira e com um toque se abrem para o uso, como uma alavanca de liga/desliga. Uma cumbuca 
de madeira, pousada na beira da base de concreto serve para colocar as chaves. Em 2017, o móvel 
foi o vencedor da primeira edição do Prêmio Casa Vogue Design na categoria Complementos.

After working at the Industrial Design Institute of the Museum of Modern Art in Rio on a furniture 

project for public schools, he moved to São Paulo where he joined the team of designers at 

Escriba, the furniture industry Simultaneously dedicated to more authoring projects and takes 

contact with the handicraft work especially linked to wood.

Claudia  Moreira Salles, designer

STAND BY, CLAUDIA MOREIRA SALLES , 2016

STAND BY,CLAUDIA MOREIRA SALLES, 2016

mancebo

Mancebos are predestined by use to look the same. Loaded with coats, backpacks, scarves and that become a disorderly figure that we 

encounter when entering and leaving the house.

 In the words of designer Claudia Moreira Salles, “the design of the Mancebo Stand by tried to be an alternative to the most recurrent form 

of furniture, whose base, usually in the form of a tripod, supports a column from which arms or hooks to hang clothes and other belongings ”.

A solid wood board where small battens are inserted is joined asymmetrically to a cylindrical base of natural stone that gives stability to the 

piece. Hooks face the surface of the wood and with a touch open for use, like an on / off lever. A wooden bowl, perched on the edge of 

the concrete base, serves to place the keys.

Depois de trabalhar no Instituto de Desenho Industrial do Museu de Arte 

Moderna do Rio num projeto de mobiliário para escolas publicas, muda-se para 

São Paulo onde integra a equipe de designers da Escriba, indústria de móveis 

Simultaneamente dedica-se a projetos mais autorais e toma contato com a mao 

de obra artesanal especialmente ligada à madeira.
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It is a coffee table, consisting of 4 parts, with 3 parts being the base, and one part being the 

top. The top has a detailed cut for the hollow effect, which allows visualization of the shape and 

color of the base, which has the letters “C” and “P”, forming the symbol of infinity.

Trata-se de uma mesa de centro, composta por 4 partes, sendo 3 
partes a base, e uma parte o tampo. O tampo possui corte detalhado 
para o efeito vazado, que permite visualização da forma e cor da 
base, que possui as letras “C” e “P”, formando o símbolo do infinito.

Claudia Prado, Urban Architect and Designer, works in residential and corporate projects, 

focusing on the union between form, style and comfort. Its trademark is authenticity and good 

taste in projects. The mixture of styles is one of the main flags raised by the architect, who 

believes that an environment can and should contain elements that provide several different 

sensations.

Claudia  Prado, arquiteta e designer

Claudia Prado, Arquiteta Urbanista e Designer, atua em projetos residenciais e 

corporativos, com foco na união entre forma, estilo e conforto. Tem como sua 

marca a autenticidade e bom gosto nos projetos. A  mistura de estilos é uma das 

principais bandeiras levantadas pela arquiteta, que acredita que um ambiente 

pode e deve conter elementos que proporcionam várias e diferentes sensações.

MESA DE CENTRO , CLAUDIA PRADO, 2020

COFFEE TABLE, CLAUDIA PRADO, 2020

infinito
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Estevão Toledo develops furniture with contemporary design and a modernist touch in his own 

joinery, where wood, the aesthetic sense, living on the factory floor and production optimization 

are his main focuses, he has participated in several international and national exhibitions with 

his pieces copyright.

The main mission of the designer is to optimize production in the factory, create innovative 

products to increase the desire for consumption and bring the manufacturer brand to prominence.

Estevão  Toledo , designer

EstONE Chair, é o primeiro projeto de mobiliário deste designer executado  em  pedra,  o autor 
que vem da marcenaria utiliza  a madeira como seu principal material, porém neste projeto pode 
conceber um mobiliário 100% outdoor, um desejo que o acompanhava há anos. Segundo o designer 
“A pedra tem características perfeitas para um mobiliário de área externa, que resistente  ao tempo 
como chuva, sol, maresia com baixíssimo nível de manutenção, além da enorme gama de alternativas 
belíssimas de grafias, cores e texturas que dispomos, um verdadeiro show do que a natureza é capaz 
de criar”. 

A Cadeira EstONE vem de linhas simples e objetivas resultando um design forte e típico da assinatura 
do autor, onde ele  ressalta as qualidades naturais do material, aliada a beleza do traço do design e 
a forma de produção, a peça é o resultado perfeito da harmonia entre estes 3 pontos. 

EstONE Chair, is the first furniture project of this designer executed in stone, the author who comes from woodwork uses wood as his main 

material, however in this project he can design 100% outdoor furniture, a desire that has accompanied him for years. According to the designer 

“The stone has perfect characteristics for outdoor furniture, which is resistant to the weather such as rain, sun, sea air with a very low level of 

maintenance, in addition to the huge range of beautiful alternatives of spellings, colors and textures that we have, a true show what nature is 

capable of creating ”.

The EstONE Chair comes from simple and objective lines resulting in a strong and typical design of the author’s signature, where he highlights 

the natural qualities of the material, combined with the beauty of the design trace and the way of production, the piece is the perfect result of 

harmony between these 3 points.

Estevão Toledo desenvolve mobiliário com design contemporâneo e numa toada 

modernista em sua própria marcenaria, onde a madeira, o senso estético, convivo 

do chão de fábrica e a otimização da produção são seus principais focos, já 

participou de varias exposições internacionais e nacionais com suas peças 

autorais.
O designer tem como principal missão: otimizar a produção na 
fabrica, criar produtos inovadores para aumentar o desejo de consumo e traga 
destaque a marca fabricante.

CADEIRA, ESTEVÃO TOLEDO, 2020

CHAIR, ESTEVÃO TOLEDO, 2020

estone
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Lamp carved in wood, it represents Etel Carmona’s love for such a Brazilian raw material, 

wood, its valorization as something to be protected, and naturally beautiful. Today, 20 years 

later, we relaunched the same lamp in Brazilian natural stone, as a celebration of the solidity 

and grandeur of its legacy, today one of the most important contemporary designers.

Luminária esculpida em madeira, representa o amor da Etel Carmona 
pela matéria prima tão brasileira, a madeira, sua valorização como 
algo a ser protegido, e naturalmente bela. Hoje 20 anos depois, 
relançamos a mesma luminária em pedra natural brasileira, como 
celebração à solidez e grandiosidade de seu legado, hoje uma das 
mais importantes designers contemporâneas.

Etel  Carmona, designer

A self-taught designer began her professional career in the 1980s. The designer 

rescued the classic techniques of traditional joinery to reveal the beauty of the 

inserts, the fingerprints. For the designer, the manufacture of solid pieces, of rigorous 

construction awakens in people a feeling of memory, to the roots of authentic Brazilian 

furniture and guarantees the formation of a dialectic with the design of our time.

Designer autodidata começou sua trajetória profissional na década de 1980. 

A designer resgatou as técnicas clássicas da marcenaria tradicional para 

assim deixar à vista a beleza dos encaixes, dos malhetes. Para a designer, a 

fabricação de peças sólidas, de construção rigorosa desperta nas pessoas 

um sentimento de memória, às raízes do autêntico mobiliário brasileiro 

e garantem a formação de uma dialética com desenho de nosso tempo. 

LUMINÁRIA, ETEL CARMONA, 2000

TABLE LAMP,ETEL CARMONA, 2000

frasco
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Collaborates with several Italian and foreign companies, and develops limited editions 

presented at international fairs such as Design Miami, Salone del Mobile, London Design 

Festival, Design Days Dubai, Maison et Objet in Paris, Wanted Design in New York.

He works between Europe and Brazil in the field of product design, interior design 

and exhibition, trying to combine the research of new materials and contamination 

between different arts, with a style characterized by simple and elegant lines.

Giorgio  Bonaguro, designer

Armchair with minimalist shapes inspired by the classic shapes of some icons of Brazilian and 

Italian furniture.

Colabora com várias empresas italianas e estrangeiras, e desenvolve 

edições limitadas apresentadas em feiras internacionais como Design 

Miami, Salone del Mobile, London Design Festival, Design Days 

Dubai, Maison et Objet em Paris, Wanted Design em Nova York.

Trabalha entre a Europa e o Brasil no campo do design de produto, design de interiores 

e exposição, tentando combinar a pesquisa de novos materiais e contaminação 

entre artes diferentes, com um estilo caracterizado da linhas simples e elegantes.

Poltrona com formas minimalistas inspirada nas formas clássicas de 
alguns ícones do mobiliário brasileiro e italiano.

POLTRONA, GIORGIO BONAGURO, 2020
ARMCHAIR,GIORGIO BONAGURO, 2020

archetype
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The playful combination of words materializes the concept into an object along the path that 

unites form and function. A look at Brazilian utilities, bowls, bowls and bowls, in a constructive 

conception idealized as an architectural object. The concave surface cast by holes of different 

diameters relieves the weight of the material and creates a permeability between object and 

support.

A combinação lúdica de palavras materializa o conceito em objeto 
percorrendo o caminho que une forma e função. Um olhar sobre os 
utilitários brasileiros, cuias, cumbucas e gamelas, numa concepção 
construtiva idealizada como um objeto arquitetônico. A superfície 
côncava vazada por furos de diferentes diâmetros alivia o peso do 
material e cria uma permeabilidade entre objeto e suporte.

Ivan  Rezende, arquiteto

With a philosophy centered on the development of architectural design as a global 

product that responds to the wishes and needs of our customers, the Ivan Rezende 

Arquitetura office has been operating since 1982 in the most diverse areas where the 

intervention of the architectural professional is necessary for a better understanding and 

elaboration of the space, the architectural object and its relations with the surroundings.

Com uma filosofia centrada no desenvolvimento do projeto arquitetônico 

como um produto global que responda aos desejos e necessidades 

de nossos clientes, o escritório Ivan Rezende Arquitetura atua, desde 

1982, nas mais diversas áreas onde a intervenção do profissional de 

arquitetura se faz necessária para uma melhor compreensão e elaboração 

do espaço, do objeto arquitetônico e de suas relações com o entorno.

FRUTEIRA, IVAN REZENDE ARQUITETURA, 2020
FRUIT BOWL ,  IVAN REZENDE ARQUITETURA, 2020

furoteira
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The challenge: Reuse waste from the production process in a functional and creative way, 

highlighting the main characteristic of the stone, its translucency. This is how Luminox was 

created, with simplicity and a design that pays homage to the holes in the ornamental stone 

extraction process. In addition to being functional, it is also an unusual and unique piece of 

decoration, since each testimony has its own natural design.

O desafio: Reaproveitar resíduos do processo produtivo de maneira 
funcional e criativa, destacando a principal característica da pedra, 
a sua translucidez. Assim foi criada a Luminox, com a simplicidade 
e o design que homenageia os furos do processo de extração das 
rochas ornamentais. Além de ser funcional é também uma peça de 
decoração inusitada e única, já que cada testemunho apresenta o 
seu próprio desenho natural.

Jorge  Sant’Anna, publicitário

Jorge Sant’Anna has been a publicist active in the ornamental stone market for over 15 

years, in which he learned to admire and use his creativity to enhance the beauty of 

ornamental stones, whether through communication or design. He produced the line of 

pieces ‘Mallet’, where crates, pallets and wooden spools were reproduced in marble.

Jorge Sant’Anna é publicitário atuante no mercado de rochas ornamentais 

há mais de 15 anos, nos quais aprendeu a admirar e a usar sua criatividade 

para valorizar a beleza das rochas ornamentais, seja através da 

comunicação ou do design. Produziu a linha de peças ‘Mallet’, onde 

caixotes, pallets e bobinas de madeira eram reproduzidos em mármore.

LUMINÁRIA, JORGE SANT’ANNA, 2020

TABLE LAMP , JORGE SANT’ANNA, 2020

luminox
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This coffee table is composed of a sequence of superimposed stone planes supported on well-

recessed central structures. The designers’ idea was to make the plans appear to be floating. 

It is a very versatile piece that can be used in conjunction with another identical table to adapt 

to larger environments.

Esta mesa de centro é composta por uma sequência de planos de 
pedra superpostos apoiados sobre estruturas centrais bem recuadas. 
A idéia dos designers foi fazer com que os planos passassem a 
impressão de estar flutuando. É uma peça bem versátil que pode 
ser usada em conjunto com outra mesa identica para se adaptar a 
ambientes maiores.

Latoog

Lattoog is a Rio de Janeiro-based company specialized in design founded by architect 

and urbanist Leonardo Lattavo and self-taught designer Pedro Moog in 2005.

The name Lattoog is a fusion of the surnames of the two partners - Lattavo and Moog 

- and summarizes the creative process of the duo: The conjunction of the ideas of 

two heads, of two different backgrounds, of two different creative processes that 

have in common the desire to express national culture through the practice of design.

A Lattoog é uma empresa carioca especializada em design fundada pelo arquiteto 

e urbanista Leonardo Lattavo e pelo designer autodidata Pedro Moog em 2005.

O nome Lattoog é uma fusão dos sobrenomes dos dois sócios - Lattavo e Moog – 

e sintetiza o processo criativo da dupla: A conjunção das ideias de duas cabeças, 

de duas formações diferentes, de dois processos criativos distintos que têm em 

comum o desejo de expressar a cultura nacional através da prática do design.

MESA DE CENTRO, LATOOG, 2020

COFFEE TABLE , LATOOG , 2020

planos
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O desenho do banco recorte, nasceu do meu olhar de arquiteto. Na minha 
linha de mobiliário procuro criar peças marcantes, contemporâneas, 
porém atemporais. O banco de linha bem horizontal, começa com um 
volume quadrado e termina apoiado levemente sobre um ponto orgânico. 

A silhueta faz uma alusão as casas modernistas brasileiras como o 
prédio do instituto Moreira Salles no RJ , de autoria de Olavo Redig de 
Campos. A geometria é uma característica bem presente em grande parte 
das manifestações artísticas da década de 50 e 60, como tapeçarias, 
azulejos, quadros e claro, na arquitetura. Trazendo elementos do universo 
do vintage, usei apliques de latão envelhecido no assento e dentro do 
recorte que marca a base quadrada. 

A ideia é jogar com as pedras naturais e construir infinitas combinações de 
cor, permitindo experimentações fazendo com que esse seja um mobiliário 
dinâmico e intercambiável.

The design of the cutout bench was born from my architect look. In my line of furniture I try to 

create striking, contemporary, yet timeless pieces. The bank of line very horizontal, starts with a 

square volume and ends supported lightly on an organic point.

The silhouette alludes to Brazilian modernist houses such as the building of the Moreira Salles 

institute in RJ, designed by Olavo Redig de Campos. Geometry is a characteristic very present 

in most of the artistic manifestations of the 50s and 60s, such as tapestries, tiles, paintings and 

of course, in architecture. Bringing elements from the vintage universe, I used appliqués of aged 

brass on the seat and inside the cutout that marks the square base.

The idea is to play with natural stones and build infinite color combinations, allowing 

experimentation making this furniture dynamic and interchangeable.

— Luciano  Dalla Marta, arquiteto e designer.

Each piece designed in the office brings a little of the mixture of references accumulated 

over many years of work in architecture, observation, travel and experiences. I 

seek a unique identity and a unique design that makes this union and materialize 

in the pieces, either with simple and elegant shapes or in calculated excesses

Cada peça desenhada no escritório traz um pouco da mistura das referências 

acumuladas ao longo de muitos anos de trabalho em arquitetura, observação, viagens e 

experiências. Busco uma identidade própria e um desenho singular que faz essa união e 

se materializar nas peças, seja com formas simples e elegantes ou em excessos calculados

BANCO , LUCIANO DALLA MARTA, 2018

BENCH ,LUCIANO DALLA MARTA, 2018

recorte
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Quartz tables use sinuous and light lines in counterpoint to the strength and brutality of the 

rock. Its clean design highlights the veins and nuances of Brazilian rocks, valuing this genuinely 

Brazilian beauty.

As mesas Quartz usam linhas sinuosas e leves num contraponto 
à força e brutalidade da rocha. Seu design limpo destaca os 
veios e nuances das rochas brasileiras, valorizando essa beleza 
genuinamente brasileira.

Luciano  Santelli, designer

In its creations, it seeks to value lightness, transparency and new production 

technologies. The combination of the modern line and materials and familiar references 

to the collective repertoire create a strong connection between the user and the piece.

Em suas criações busca valorizar a leveza, a transparência e as novas tecnologias 

de produção. A combinação entre o traço moderno e materiais e referências 

familiares ao repertório coletivo criam uma ligação forte entre o usuário e a peça.

MESA LATERAL , LUCIANO SANTELLI, 2018

SIDE TABLE ,LUCIANO SANTELLI, 2018

quartz
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Integrating the Gramazini “Truffles” collection, the Slipper sink synthesizes a good complexity of 

organic geometry, in 3D modeling, CNC machining tools and strategies, the colors and veins 

of the Enigma marble, and the identification and selection of a specific block in the quarry to 

characterize a Brazilian identity and unique to the product.

Integrando a coleção “Truffles” da Gramazini, a cuba Slipper 
sintetiza uma boa complexidade da geometria orgânica, na 
modelagem 3D, ferramentaria e estratégias de usinagem CNC, as 
cores e veios do mármore Enigma, e a identificação e seleção de 
um bloco específico na pedreira para caracterizar uma identidade 
brasileira e única ao produto.

Ludson  Zampiroli, designer

His works integrate the knowledge of Design and the experience with natural rocks, with a 

good touch of technology, 3D modeling, CNC machines, robotic arm, tooling etc. His mind is 

directed to the scale and internationalization of Brazilian products.

Seus trabalhos integram os conhecimentos do Design e a experiência 

com as rochas naturais, com uma  boa pitada de tecnologia, modelagem 

3D, máquinas CNC, braço robótico, ferramentaria etc. Tem a mente 

direcionada à escala e internacionalização dos produtos brasileiros.

CUBA , LUDSON ZAMPIROLI, 2019

SINK ,LUDSON ZAMPIROLI, 2019

slipper
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Natalia Scarpati é arquiteta e se dedica a desenvolver projetos de produtos. 

Durante um ano e meio em Barcelona, cursou um master focado em mobiliário 

residencial, comercial, hoteleiro e urbano (2018). Sua curta carreira conta com 

produtos expostos nas principais feiras nacionais e internacionais, bem como uma 

premiação a nível nacional. Para ela, o desenho tem que ser significativo e a 

curiosidade é a principal ferramenta evolução com seus parceiros.

Natalia Scarpati is an architect and is dedicated to developing product projects. During a 

year and a half in Barcelona,   he studied a master focused on residential, commercial, hotel 

and urban furniture (2018). His short career includes products exhibited at the main national 

and international fairs, as well as a national award. For her, the design has to be significant and 

curiosity is the main evolution tool with her partners.

Natalia Scarpati, arquiteta

A linha de espelhos Orbe nasce a partir da reinterpretação da forma 
mais elementar, o círculo. Esse símbolo que é sinônimo de unidade, 
perfeição e infinito passa por diversos processos de desconstrução, 
conexão e sobreposição até chegar no desenho essencial que 
representa um caminho cíclico de encontro com a sua órbita.

A pedra semipreciosa, assim como os materiais nobres empregados 
conferem a linha uma atmosfera “Maxi”, originada da evolução 
do Art Deco ao Moderno, aonde a opulência dialoga com a 
simplicidade dos traços.

The Orb mirror  is born from the reinterpretation of the most elementary form, the circle. This 

symbol, which is synonymous with unity, perfection and infinite, goes through several processes 

of deconstruction, connection and overlapping until reaching the essential design that represents 

a cyclical path of encounter with its orbit.

The semi-precious stone, as well as the noble materials used, gives the line a “Maxi” 

atmosphere, originated from the evolution of Art Deco to Modern, where opulence dialogues 

with the simplicity of the features.

ESPELHO , NATALIA SCARPATI, 2020

MIRROR ,NATALIA SCARPATI, 2020

orbe
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O design deste banco foi inspirado por uma das sete maravilhas do mundo, especificamente nos jardins flutuantes da 

Babilônia. Estes jardins foram construídos em 600 a. C, por ordem do rei Nabucodonosor II, como um sinal de amor por 

sua esposa AMYTHIS para lembrá-lo das belas montanhas de sua terra. Essa história romântica sempre me fascinou, 

principalmente a idéia de trazer um pouco de vegetação para uma área que falta, para nos lembrar da beleza da 

natureza.

O conceito desta peça é justamente isso: a construção de um pequeno oásis urbano que serve de descanso, mas ao 

mesmo tempo nos encanta pela vegetação típica das áreas naturais da região. Ideal em asfalto ou áreas fechadas, pode 

ser localizado em um espaço público, como uma estação, escola, hospital ou aeroporto. Também pode ser localizado na 

rua e pode desempenhar a função de um ponto de ônibus ou simplesmente um banco para descansar na estrada.

A escolha do material também foi muito importante, a pedra Branco Alpha é extraída em uma cidade chamada Santa 

Quitéria, no estado do Ceará. Isso faz parte de uma área chamada Sertão, que é uma das regiões mais secas e com 

uma história muito importante no Brasil. O Branco Alpha é usado em grandes projetos que buscam maior resistência ao 

atrito devido ao uso contínuo e mantém a aparência e a qualidade por mais tempo do que as pedras de outros lugares. 

A combinação da pedra branca da região árida com a vegetação verde e exuberante me fez, por seu forte contraste, de 

grande beleza. Quase poético.

Cidadão do mundo, Nino Bauti é um exemplo do designer contemporâneo: 

versátil, dinâmico e multidisciplinar, com uma longa história no mundo do luxo, 

cobrindo áreas como decoração de moda e arte. Sua vasta experiência inclui 

trabalhar lado a lado com grandes nomes da moda, como Alexander McQueen 

em Londres e Giorgio Armani em Milão.

“Each  piece developed in our Studio reflects our values, longings and personality. We always 

look for the unique, the new, the design that brings joy and well-being to the user.”

BANCO , NINO BAUTI, 2019

BENCH , NINO BAUTI , 2019

amythis

The design of this bench was inspired by one of the seven wonders of the world, specifically in the floating gardens of Babylon. These gardens 

were built in 600 a. C, by order of King Nebuchadnezzar II, as a sign of love for his wife AMYTHIS to remind him of the beautiful mountains 

of his land. This romantic story has always fascinated me, especially the idea of   bringing some vegetation to an area that is missing, to remind 

us of the beauty of nature.

The concept of this piece is just that: the construction of a small urban oasis that serves as a rest, but at the same time enchants us with the typical 

vegetation of the natural areas of the region. Ideal on asphalt or closed areas, it can be located in a public space, such as a station, school, 

hospital or airport. It can also be located on the street and can act as a bus stop or simply a bank to rest on the road.

The choice of material was also very important, the Branco Alpha stone is mined in a city called Santa Quitéria, in the state of Ceará. This 

is part of an area called Sertão, which is one of the driest regions and with a very important history in Brazil. Alpha White is used in large 

projects that seek greater resistance to friction due to continuous use and maintains the appearance and quality for longer than stones from 

other places. The combination of the white stone from the arid region with the green and lush vegetation made me, by its strong contrast, of 

great beauty. Almost poetic.
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A mesa de centro São Paulo possui um caráter industrial e minimalista, 
devido aos fortes pés. Neles, apoia-se o tampo da mesa de linhas 
retas.

The São Paulo coffee table has an industrial and minimalist character, 

due to the strong feet. The table top with straight lines is supported on 

them.

“Além da estética e funcionalidade, NOEMI SAGA ATELIER busca uma maior 

conexão emocional entre as pessoas e produtos. Pesquisas sobre artes, História, 

tendências e expressões culturais são fontes de inspiração importantes. As bases 

do design responsável com preocupação nos processos de produção, melhor 

aproveitamento e reuso de materiais estão presentes em produtos da marca. O 

Atelier combina novos materiais e tecnologias com técnicas tradicionais para criar 

móveis-arte únicos. ”

“In addition to aesthetics and functionality, NOEMI SAGA ATELIER seeks a greater emotional 

connection between people and products. Research on arts, history, trends and cultural 

expressions are important sources of inspiration. The basis of responsible design with a focus on 

production processes, better use and reuse of materials are present in branded products. The 

Atelier combines new materials and technologies with traditional techniques to create unique 

furniture-art. “

 Noemi Saga, designer

MESA DE CENTRO, NOEMI SAGA, 2020

COFFEE TABLE , NOEMI SAGA , 2020

são paulo
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Inspirado nos seixos rolantes dos rios e influenciado pela 
ancestralidade pomerana nasce Leveen, um par de mesas de apoio 
com medidas abundantes e traços elegantes que complementam 
espaços de living de uma maneira única.

Leveen que quer dizer “acreditar” em pomerano reforça a escolha 
dos materiais, aonde uma base central cálida de madeira é 
responsável por oferecer equilíbrio ao tampo de pedra que se 
encaixam de uma forma visualmente natural.

Leveen was born inspired by the rolling pebbles of the rivers and 

influenced by Pomeranian ancestry, a pair of support tables with 

abundant measures and elegant features that complement living spaces 

in a unique way.

Leveen, which means “to believe” in pomeranian, reinforces the choice 

of materials, where a warm central base of wood is responsible for 

providing balance to the stone top that fits in a visually natural way.

Ricardo Freisleben é capixaba,  especializado em design sistêmico pelo 

Politecnico di Torino, na Itália. Possui conhecimento prático em marcenaria e 

serralheria, além de produzir ativamente para o setor de pedras ornamentais. 

Acredita que simplificar a forma é a arte mais complexa e que o bom design deve 

ser acolhedor, funcional e pessoal.

Ricardo Freisleben is from Espírito Santo, specialized in systemic design by the Politecnico di 

Torino, in Italy. He has practical knowledge in carpentry and metalwork, in addition to actively 

producing for the ornamental stones sector. He believes that simplifying the form is the most 

complex art and that good design must be welcoming, functional and personal.

 Ricardo Freisleben, designer

MESA DE CENTRO, RICARDO FREISLEBEN, 2019

COFFEE TABLE , RICARDO FREISLEBEN , 2019

leeven
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Papilo é uma peça encantadora, referência a borboleta, tem 
leveza e movimento, é um conjunto de peças que se apoiam, se 
destacam individualmente e formam um conjunto único. Idealizadas 
em pranchas de madeira e também pode ser em lâminas de pedra 
com diferentes tipos de acabamento: escovado, levigado e polido, 
como é uma borboleta, cores e movimento, o tampo sempre será 
em vidro, para valorizar o movimento da base.

Papilo is a charming piece, reference to the butterfly, it has lightness 

and movement, it is a set of pieces that support each other, stand out 

individually and form a unique set. Idealized in wooden boards and 

also can be made in stone boards with different kinds of finishing, as 

a butterfly, colors and movement, the top will always be in glass, to 

enhance the movement of the base.

O Estúdio Pontoeu nasceu de um conjunto de linguagens de sua criadora, a 

arquiteta e designer Roberta Banqueri, que ao longo de mais de 20 anos de 

trajetória profissional, desenvolveu um processo criativo orgânico, com diversas 

vertentes de estilo e estética, que transitam com referências escandinavas, 

minimalistas, brutalistas, modernismo brasileiro entre outras. A marca enxerga 

o design como essencial para o bem-estar. Seu objetivo é aliar forma, função, 

materiais e processos industriais que irão transformar peças únicas e criativas em 

objetos de desejo. 

The Pontoeu Studio was born from a set of languages   by its creator, architect and designer 

Roberta Banqueri, who, over more than 20 years of professional trajectory, developed an 

organic creative process, with different strands of style and aesthetics, which move with 

references Scandinavian, minimalist, brutalist, Brazilian modernism among others. The brand 

sees design as essential to well-being. Its objective is to combine form, function, materials and 

industrial processes that will transform unique and creative pieces into objects of desire.

 Roberta Banqueri, designer

MESA, ROBERTA BANQUERI, 2019

TABLE , ROBERTA BANQUERI , 2019

papilo



50

PAPILO

EM PARCERIA /PARTNERSHIP



51

A partir da escolha da matéria prima, brasileira, a ser utilizada, 
chegamos a um material denominado Harpia. Material esse, 
que foi batizado em homenagem a uma águia real em extinção. 
Observando seu voo, a sua silhueta, me veio a inspiração da forma. 
Os apoios que cortam as asas, derivam da necessidade de ser 
equilibrado.

From the choice of the Brazilian raw material to be used, we arrived at a 

material called Harpia. This material was named after an endangered 

royal eagle. Watching his flight, his silhouette, I was inspired by the form. 

The supports that cut the wings, derive from the need to be balanced.

Desde 2003 participa das maiores mostras de arquitetura e decoração do RJ e 

SP. Com escritório nas duas cidades citadas, caracteriza o trabalho pelos traços 

limpos e dna composto pela permanente mistura de materiais. Atualmente vem 

se aventurando no design de produtos. Já tendo desenvolvido uma coleção 

de tapetes para a empresa Santa Mônica, além de peças de mobiliário ainda 

exclusivas para os clientes da arquitetura

Since 2003 he participates in the biggest architecture and decoration shows in RJ and SP. 

With an office in the two cities mentioned, the work is characterized by clean lines and DNA 

composed by the permanent mixture of materials. Currently he has been venturing into product 

design. Having already developed a collection of carpets for the company Santa Mônica, in 

addition to pieces of furniture still exclusive for architectural clients.

 Rodrigo Jorge, designer

CENTRO DE MESA, RODRIGO JORGE, 2020

CENTER TABLE , RODRIGO JORGE , 2020

alada
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Desenho que evidencia as qualidades e facilidades em trabalhar 
com pedra: cortes retos e curvos feitos em jato d’água, placas 
coladas com PU. Formas simples e livres, de fácil montagem e 
grande originalidade.

Design that shows the qualities and facilities in working with stone: 

straight and curved cuts made in water jet, plates glued with PU. Simple 

and free forms, easy to assemble and great originality.

A partir de 2005, passa a desenhar seus próprios projetos e, em 2011, inaugura 

o escritório Rodrigo Ohtake Arquitetura e Design. Além dos trabalhos nos 

escritórios, participou como assistente de curadoria de André Corrêa do Lago no 

Pavilhão Brasileiro na 14ª Bienal de Arquitetura de Veneza, de 2014. 

Desde seus primeiros projetos, cria móveis para compor sua arquitetura. Em 

2015, passou a produzir peças de mobiliário independentes, área que tem se 

dedicado cada vez mais. Já teve peças expostas nas feiras MADE e SP/Arte, no 

Brasil, e Design Miami e Design Miami / Basel.

From 2005, he started to design his own projects and, in 2011, he opened the Rodrigo Ohtake 

Arquitetura e Design office. In addition to working in the offices, he participated as a curatorial 

assistant for André Corrêa do Lago at the Brazilian Pavilion at the 14th Venice Architecture 

Biennial, 2014.

Since his first projects, he has created furniture to compose his architecture. In 2015, it started 

producing independent pieces of furniture, an area that has been increasingly dedicated. She 

has had pieces exhibited at the MADE and SP / Arte fairs in Brazil, and Design Miami and 

Design Miami / Basel.

 Rodrigo Ohtake, arquiteto

POLTRONA, RODRIGO OHTAKE, 2020

ARMCHAIR , RODRIGO OHTAKE , 2020

itinga



54

ITINGA

EM PARCERIA /PARTNERSHIP



PARCEIROS /PARTNERS



CURADORIA / CURATORSHIP

ORGANIZED BY:

PROMOTED  BY:

ABIROCHAS APEXBRASIL





ABIROCHAS Presidente / President 

Reinaldo Dantas Sampaio

Secretária executiva e gestora do projeto / Executive secretary and project manager

Roberta Britto

EXPOSIÇÃO E CATÁLOGO / EXHIBITION AND CATALOG

Curadoria e cenografia / Curatorship and scenography 

Vivian Coser 

Design expositivo / Exhibition design 

Vivian Coser Arquitetos Associados

Design gráfico / Graphic design 

Vivian Coser Arquitetos Associados

Assessoria de imprensa / Press office team

Avesani Comunicação

Evento realizado  na Vitoria Stone Fair organizado por

Milanez & Milaneze

Impresso em Vitória-ES, em Fevereiro de 2020

ORGANIZED BY:

PROMOTED  BY:

ABIROCHAS APEXBRASIL




