Eucatex marca presença na mostra “Novas Geometrias Urbanas” no
DW!201
De 10 a 14 de agosto, São Paulo recebe um dos maiores eventos do calendário de design
do Brasil, o DW! Design Weekend, que reúne mais de 100 ações pela cidade, entre elas,
a mostra “Novas Geometrias Urbanas” promovida pela Acierno sob a curadoria do
jornalista e crítico de design Allex Colontonio e participação da Eucatex. Além de
apresentar um ambiente conceitual, o Espaço Eucatex, a marca está presente com seus
produtos nos ambientes de diversos profissionais, em exposição que permanecerá aberta
até dia 20 de agosto.
Para a ocasião, o time de profissionais Eric Ennser, Erica Giacomelli, Hugo Sigaud, João
Martins, Kwartet (Bruno Batistela, Iraima Castro e Melina Moraes), Nildo José, Pedro
Bazani, Rafael Zalc & Mona Singall - todos abaixo dos 30 anos – assinam ambientações
inovadoras e ousadas. No piso superior da loja, a Acierno dá espaço aos estudantes das
instituições Belas Artes, IED - Instituto Europeo di Design e FAU – USP sob os olhos
atentos dos coordenadores dos cursos.
Os ambientes convidam os visitantes a uma reflexão sobre o morar contemporâneo em
São Paulo, cidade múltipla e diversa, interpretada em suas características mais intensas.
Cada espaço é inspirado em personagens inventadas a quatro mãos pelo próprio Allex e
pelo diretor da marca, Carlo Acierno, e desenhadas em quadrinhos pelo artista plástico
Paulo Sayeg.
No Espaço Eucatex, diferentes cores e padrões de painéis MDF, tintas e pisos laminados,
além de uma pequena memorabília, que guarda lembranças de uma casa urbana,
compõem o ambiente, valorizando a geometria e o design de superfícies.
Conheça alguns produtos expostos no Espaço Eucatex:
PAINÉIS MDF

BP Legno Argento

Lacca Cetin Fumê

Lacca AD - Bordô

BP Elmo Macciato

BP Legno Crema

Lacca AD Verde Esmeralda
Tintas EUCATEX

Caule

Chapéu de Lady

Delícia de Chocolate

Sono Profundo

Vinícola

Egípcia

Ilha de Marajó

Lagoa de Musgo

Mostarda alemã

Vulcão

Piso laminado EUCAFLOOR

Canyon Black Oak
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