
Como o design nórdico conquistou o
mundo? Descubra agora!
Você já ouviu falar sobre o design escandinavo? Talvez o nome faça com que este estilo

pareça distante da nossa realidade.

Mas provavelmente você já viu ambientes que seguem esta vertente cada vez mais popular

da decoração.

Sinônimo de simplicidade, conforto e sofisticação, o design nórdico parece feito sob medida

para atender às necessidades da vida moderna.

As superfícies luxuosas se unem com tecidos aconchegantes, padrões simples e materiais

naturais.

Já os espaços abertos e arejados contribuem para aumentar a sensação de conforto e

bem-estar.

O estilo de decoração nórdica foi possível graças a designers e arquitetos do século XX

que revolucionaram o mercado da época com técnicas de vanguarda e projetos

minimalistas.

Se você quer entender tudo sobre o design nórdico, é só continuar lendo:

Qual é a diferença entre decoração nórdica e
escandinava?

Em um sentido estritamente geográfico, a região da Escandinávia se refere apenas a dois

países: Noruega e Suécia.

Porém, devido à proximidade e ao intercâmbio cultural com os outros países nórdicos,

muitas pessoas utilizam o termo “escandinavo” para se referir também à Dinamarca,

Islândia e Finlândia.

Estes cinco países partilham um passado histórico, cultura e idiomas com características

muito semelhantes.



Por isso, quando nos referimos a assuntos como design, arte e arquitetura e artesanato,

estilo nórdico e escandinavo são sinônimos, não havendo diferença entre os dois

termos.

Como surgiu o design escandinavo?

Para compreender as características da decoração escandinava, precisamos lembrar como

é a vida no norte da Europa.

O clima é muito frio, os invernos são extensos, e há períodos longos sem a luz do sol.

Por esses motivos é importante que os ambientes internos tenham cores

predominantemente claras, como o bege e o branco. Isso ajuda a preservar ao máximo a

iluminação natural.

Como o convívio e as atividades acontecem principalmente em espaços internos, o design

nórdico preza muito pelo conforto e pela sensação de aconchego, em especial em casas

residenciais.

Devido à escassez de recursos naturais, uma característica importante da decoração

escandinava é o minimalismo.

Ao contrário de estilos como o barroco e o rococó, que entendem o acúmulo de elementos

como símbolo de requinte, os nórdicos valorizam a simplicidade e o equilíbrio.

A filosofia do estilo de vida escandinavo, resumida em uma frase, é “valorizar o essencial”.

Isso se traduz no uso de linhas orgânicas, formas simples e na escolha por materiais

naturais como pedras, madeira, lã e algodão.

Esta concepção de mundo nos leva a mais uma particularidade do design nórdico: a

funcionalidade dos objetos. Para os nórdicos, não há sentido em acumular coisas sem

utilidade.

Da Escandinávia para o mundo:

Os países do norte europeu sempre valorizaram seu artesanato e souberam adequar seu

modo de produção às transformações ocorridas durante a revolução industrial.

Assim foi possível manter a identidade e as características dos produtos escandinavos.



A partir da década de 80 do século XIX os nórdicos começaram a mostrar ao mundo suas

realizações industriais através da Exposição de Artes e Indústrias de Estocolmo, em 1897.

Outro momento importante foi a participação dos países nórdicos na Exposição Universal

de Paris de 1900, fazendo com que o design nórdico se tornasse cada vez mais

conhecido.

O sucesso, porém, só surgiu na década de 1950, quando a devastação causada pela

Segunda Guerra Mundial despertou o interesse por produtos simples e funcionais que

pudessem ser produzidos em larga escala.

Características do design nórdico:

Agora que conhecemos a história e a cultura dos países escandinavos, podemos entender

melhor a estética do estilo. As principais características do design escandinavo são:

● Minimalismo

● Produtos simples e funcionais

● Paleta de cores neutras e claras

● Toques de cor através de objetos bem coloridos e vibrantes

● Espaços amplos, arejados e bem iluminados

● Móveis de madeira clara ou caramelo

● Objetos de qualidade, duráveis e versáteis

● Uso de materiais naturais: lã, algodão, madeira, pedra

● Pontos de contraste com objetos de metal: aço, cobre ou bronze

● Plantas decorativas para trazer um toque de verde para o ambiente

O design nórdico na atualidade:

O estilo escandinavo exerce grande influência nos arquitetos e designers há mais de 100



anos. Como vimos aqui, a união de conforto, sofisticação e simplicidade é responsável pela

popularidade da decoração nórdica nos dias atuais.

Graças à sua versatilidade e durabilidade, os móveis e iluminação do design nórdico

oferecem uma maneira fácil de criar um espaço refinado e aconchegante.

Outro fator de peso para a procura pelos designs nórdicos é o avanço tecnológico das

últimas décadas.

Móveis antes caríssimos e difíceis de fabricar, hoje podem ser produzidos em larga escala,

chegando ao mercado com preços muito mais acessíveis.

Isso atrai um leque maior de consumidores interessados na qualidade, elegância e

atemporalidade características do estilo nórdico.


