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paisagismo 
uma homenagem a 
burle marx e as dicas dos 
melhores profissionais do país 
para ter um jardim em casa

e mais 
2014 no design e na arte; 
o centenário de lina bo bardi; 
lygia clark no moma; roberto 
loeb; e a 31a bienal de sp

segundas casas 
convívio, prazer e horizonte 
em 20 projetos de arquitetos 
brasileiros, num mix de 
nomes jovens e consagrados
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88 power design 2 vem por aí

fernando prado 
para o diretor de criação da 
lumini, o futuro do design 
passa pela aproximação entre 
a indústria e o profissional

Qual a sua peça favorita 
produzida pela lumini? 
Gosto de maneira diferente 
das peças que já desenhei, 
mas tenho um carinho 
especial pela Bossa, não 
só pela possibilidade de 
interação com o usuário, 
mas também por ser um 
produto que representa bem 
o meu trabalho. É uma peça 
que cumpre muito bem sua 
função institucional, mas ao 
mesmo tempo mantém uma 
forte característica comercial.

E qual a sua favorita 
assinada por outro 
designer? 
São várias, mas gosto muito 
da cadeira Paulistano, do 
arquiteto Paulo Mendes da 
Rocha. É simples, elegante e 
muito confortável.

Quais são os planos 
para este ano?  
O que posso adiantar é que 
teremos vários lançamentos 
usando o LED como 
tecnologia predominante e 
que vamos fazer experiências 
com novos acabamentos, 
cores e materiais.

Como você vê o futu-
ro do design? 
Acho que um dos caminhos 
para o futuro do design 
brasileiro – e acredito que seja 
o mais importante – segue na 
direção da aproximação entre 
a indústria e o profissional, 
principalmente os estudantes. 
Como já fazem os europeus 
há muito tempo, particular-
mente os escandinavos.

Interação 
Abaixo, o pendente Bossa, 
a luminária Fool, com base 
de aço e aço inox, e a linha 
Piccolo, de alumínio, todas 
produzidas pela lumini. 
Projetada em 1957 por 
Paulo Mendes da Rocha, a 
cadeira Paulistano é vendida 
na Futon Company. 
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