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RISING TALENT AWARDS
MAISON&OBJET PARIS

Depois de passar pela Europa, Oriente Médio e Ásia, a MAISON&OBJET 
foi buscar uma nova turma de talentosos designers em um dos grandes centros 
de inovação do mundo, os Estados Unidos. Eleitos por um júri especializado, 
cinco dos seis Rising Talents da edição de setembro da tradicional mostra vêm 
do Brooklyn, Nova York, e, apenas um deles, da costa oeste, no sul da Califór-
nia. Caracterizados pela produção independente e com foco no handmade, 
os profissionais refletem a nova e diversa cena criativa do país. Alex Brokamp, 
Bailey Fontaine, Green River Project, Harold, Kin & Company e Rosie Li 
reforçam a busca por uma produção autoral, por objetos que contem histórias 
e por uma conexão real e efetiva com seu consumidor, que tem se mostrado 
cada vez mais interessado em um design com significado.

ALEX BROKAMP
Buscando uma conexão significativa entre o objeto e o consumidor, Alex Brokamp 

cria móveis, luminárias e objetos misturando tecnologia, consciência espacial 

e artesanato. Formado em design industrial pela University of Cincinnati e 

cursando um mestrado em design ambiental na ArtCenter College of Design, 

tem apreço pela experimentação e aposta em composições interessantes de 

materiais e cores. Criado em Cincinnati, Ohio, o designer mantém seu estúdio 

na costa oeste, em Los Angeles, Califórnia, e traz uma perspectiva diferenciada, 

com formas simples, mas ao mesmo tempo ousadas.

DECOR - Suas criações buscam, como você mesmo define, “uma conexão sig-

nificativa entre o objeto e o consumidor”. Por que esta escolha?

ALEX - Minhas peças buscam criar essa conexão, porque na realidade o mundo 

não precisa de mais peças, já há uma oferta infinita de designs. Então, ao invés 

de me estressar produzindo algo verdadeiramente inovador, tento me concen-

trar em criar experiências interessantes, que as pessoas possam descobrir ao 

interagir com a peça. A cada projeto, tento incorporar uma simplicidade des-

preocupada, que torna meu trabalho acessível e familiar, mas ainda assim com 

uma base técnica forte.

DECOR - Comente um pouco sobre sua coleção Collate Table, selecionada para 

o NYCxDesign 2019.

ALEX - Minha coleção Collate Table destaca o artesanato dentro de técnicas 

modernas de fabricação. Inspirada na minha arte do processo e na pintura em 

superfícies duras, a peça celebra o fato de que o modo como algo é feito é tão 

importante quanto o resultado. A forma de célula das mesas permite criar, a 

partir de ferramentas para CNC (Controle Numérico Computadorizado), um 

padrão lúdico na superfície. Essa forma de produção não só fornece insights 

sobre a técnica de fabricação, mas também cria um diálogo interessante quando 

alguém anda em torno da peça. A mesa faz da placa de alumínio um canvas e 

as ferramentas funcionam como pinceladas.

DECOR - De todos os indicados, você é o único baseado na Califórnia, longe do 

centro criativo de Nova York. Você acha que isso influencia de alguma forma 

sua produção?

ALEX - Só morei em Los Angeles por cerca de um ano. Sou natural de Ohio e me 

mudei para Los Angeles para cursar uma pós-graduação na ArtCenter College 

of Design. No entanto, no ano passado, tive contato com diversos fabricantes 

talentosos que me ajudaram a produzir várias das minhas peças. Sendo de 

Ohio, acho que é importante mencionar que uma notável produção do design 

norte-americano vem de outros lugares, para além de hubs como Nova York e 

Los Angeles, você talvez só tenha que olhar um pouco mais para encontrá-la. 

Acho que crescer em uma cidade tranquila me ajudou a ver a magia e o potencial 

em coisas mundanas ou comuns. Hoje, muitas das minhas peças são inspiradas 

nesses objetos funcionais esquecidos do cotidiano.
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BAILEY FONTAINE
Formado em design de produto pela School of the Art Institute of Chicago (SAIC), Bailey Fontaine 

cresceu em Connecticut e hoje mora em Nova York. Especializado em móveis que mais se parecem 

com obras de arte, o designer e escultor inspira-se em uma estética brutalista e orgânica, explorando 

materiais como concreto, aço enferrujado e paper clay (papel argila). Formas fluidas e irreverentes 

caracterizam o trabalho de Bailey, que também colabora com o artista Fernando Mastrangelo em 

seu estúdio.

DECOR - Suas peças trazem uma estética brutalista. Comente um pouco sobre isso.

BAILEY - Sou verdadeiramente inspirado por princípios brutalistas, estou sempre em uma linha tênue 

entre a geometria brutalista e a textura artesanal. Acho que o brutalismo tem uma proposta realmente 

interessante de usar materiais específicos como seus próprios atributos e permite que a estrutura 

seja ditada pelo uso, isso é importante na minha prática também. Eu tenho um ditado: “O mobiliário 

é uma expressão do material. O material informa a forma”.

DECOR - Com quais materiais você gosta de trabalhar e por quê?

BAILEY - Experimento uma variedade enorme de materiais e estou sempre procurando por mais. 

Agora estou focado em cimento, madeira carbonizada, plástico reciclado, metais, pedra e luz. Com 

todos os materiais, quero fazer algo especial: cada um deles age e responde de maneiras diferentes 

e inesperadas, e acho que uma das coisas mais empolgantes que posso fazer é trabalhar e reagir a 

eles em tempo real. Deve ser sempre uma colaboração entre o artista e o material.

DECOR - Como é seu trabalho com Fernando Mastrangelo?

BAILEY - Trabalhei como fabricante para Fernando Mastrangelo por alguns anos e, agora, faço parte 

de sua equipe interna. É bom, posso praticar minhas habilidades de fabricação na escala às vezes 

colossal em que ele projeta. Esse tipo de prática faz minhas próprias ideias parecerem menos as-

sustadoras quando estou trabalhando no meu estúdio. Isso me ajudou a impulsionar minha própria 

escala e a ter uma comunidade de artistas em que eu possa me inserir.

HAROLD
Da parceria entre os designers Reed Hansuld e Joel Seigle (que se des-

crevem como netos de um Harold), surgiu o estúdio Harold, fundado em 

2015 no centro criativo do Brooklyn. A dupla cria itens funcionais para o 

dia a dia focados em melhorar a experiência do usuário. Os produtos, que 

incluem mesas, espelhos, luminárias, vasos e pequenos itens de cerâmica, 

são prototipados e, muitos deles, produzidos internamente, além de serem 

pensados para ter um custo acessível a todos que apreciam um bom design.

DECOR - Suas obras têm uma pegada artesanal, por que esta escolha?

JOEL - Muito do nosso trabalho tem uma estética artesanal como uma rea-

ção subconsciente à atual tendência tecnológica. Quando comecei a escola 

de design em 2008, a tecnologia de prototipagem rápida tinha acabado 

de emergir e logo inundou a cena do design com trabalhos que pareciam 

ser produzidos e gerados por computador. Confiando na abordagem 

tradicional das nossas mãos, continuamos a arte das gerações anteriores. 

Há um lugar em nossa prática para a tecnologia, mas nos esforçamos para 

mantê-la fora da estética de nossos produtos finais.

DECOR - O que lhes inspira a criar?

JOEL - Nossas próprias necessidades e interesses. Sejam os produtos 

inspirados em nosso amor pelas plantas ou em discos de vinil, o fato é que 

estamos produzindo focados nos nossos interesses e paixões. Isso torna o 

trabalho envolvente e ainda mais recompensador quando os produtos que 

estamos desenvolvendo acabam sendo coisas que usamos todos os dias.

DECOR - Como surgiu a ideia do estúdio Harold e a parceria entre vocês?

JOEL - Reed e eu começamos como colegas de quarto, colaborando ca-

sualmente em melhorias em nosso espaço de convivência. Depois de alguns 

meses de constante aperfeiçoamento ou curadoria do nosso ambiente de 

uso comum, começamos a perceber como era fácil projetar e criar juntos. 

O que realmente formalizou a colaboração foi quando decidimos participar 

de uma competição de design por meio do American Design Club, em 

que projetamos um par de candelabros, fomos aceitos no programa 

e nunca mais deixamos a parceria.

WRAP LAMP ON

PLANE DINING TABLE

FO
TO

: I
A

N
 C

O
C

H
R

A
N

FO
TO

: I
A

N
 C

O
C

H
R

A
N

FO
TO

: C
A

R
Y 

W
H

IT
T

IE
R

TRAY

PLANTER

FO
TO

: J
O

E
L 

SE
IG

LE

FO
TO

: L
IG

H
T+

LA
D

D
E

R

FO
TO

: M
A

R
K

 J
U

LI
A

N
A



110 | REVISTA DECOR  REVISTA DECOR | 111

KIN & COMPANY
Formado pelos primos Joseph Vidich, arquiteto egresso da Columbia University 

com profundo conhecimento em usinagem e fabricação em metal, e Kira de 

Paola, designer de interiores com experiência em móveis high-end, o estúdio 

Kin & Company tem sede no Brooklyn. Com uma abordagem multifacetada 

do design minimalista, a dupla inspira-se nos círculos, arcos e planos do Cons-

trutivismo Russo, aposta na experimentação de materiais e cria peças que 

valorizam o movimento e a expressão.

DECOR - Vocês afirmam gostarem da experimentação de materiais, principal-

mente com o metal. Falem um pouco sobre isso.

JOSEPH E KIRA – Nós nos inspiramos constantemente nos materiais. Trabalha-

mos com metal há anos e nunca deixamos de nos surpreender com a multipli-

cidade de formas que o material pode assumir. É extraordinariamente versátil 

em sua capacidade de ser esticado, fundido, dobrado, unido e moldado. Há um 

esforço muito consciente em nossa prática criativa de usar um material para 

subverter nossas expectativas inerentes sobre o que uma peça de mobiliário 

pode ser. Por exemplo, as folhas de aço laminadas da mesa Wave curvam e 

descascam sob uma superfície de vidro transparente, capturando o momen-

to dinâmico da crista da onda, permanecendo excepcionalmente simples. O 

acabamento vibrante e iridescente é criado através de um processo único de 

tratamento térmico, no qual as moléculas se realinham para capturar e refletir 

os comprimentos de onda da luz selecionados. A cor poderá mudar ao longo 

do dia ou a partir do movimento do usuário ao redor da peça.

DECOR - Como descrevem seu trabalho? 

JOSEPH E KIRA – Preciso, divertido e motivado pela curiosidade. Nossos projetos 

surgem a partir da geometria simples e fundamental e encontram brechas para 

subverter a forma, a fim de criar objetos cinéticos e expressivos com texturas 

ricas na superfície. Atualmente, estamos desenvolvendo um conjunto de pes-

quisas sobre oxidação e pátinas como um tratamento de superfície distinto.

DECOR - Por que a escolha por uma abordagem quase lúdica nas peças?

JOSEPH E KIRA - De muitas maneiras, queremos que nosso trabalho tenha uma 

conexão ativa com o usuário. Criar uma estética divertida e minimalista nos 

permite desenvolver um trabalho que é rigorosamente projetado, mas ainda 

assim acessível. Nossa peça mais divertida até hoje é a Tête-à-tête da nossa 

Thin Series. É uma cadeira de dupla, que exige que duas pessoas se sentem 

ao mesmo tempo para que a peça permaneça equilibrada. A forma da cadeira 

é realmente divertida e intimista, despertando a curiosidade do usuário com 

perguntas simples, como: isso cairá quando eu me sentar? Lançamos a peça 

este ano no WantedDesign NYC e foi fascinante ver as emoções que o mobiliário 

causou. Algumas pessoas estavam realmente inclinadas a baixar a guarda e se 

permitir estar vulneráveis, outras pareciam completamente aterrorizadas com 

o fato de confiar em um estranho para não as deixar cair!

ROSIE LI
Nascida na China, Rosie Li atualmente vive e trabalha no Brooklyn, 

Nova York, onde mantém seu estúdio homônimo junto do en-

genheiro Philip Watkins. Com foco em iluminação escultural, 

suas criações combinam formas geométricas com elementos 

orgânicos, rompendo com o design tradicional de luminárias 

e se assemelhando a pequenas obras de arte. Após frequentar 

a Escola de Design de Rhode Island (RISD), onde seu elogiado 

trabalho final de curso deu origem à série de luminárias Stella, 

Rosie decidiu se lançar na área. Suas peças são fabricadas inter-

namente ou selecionadas por fornecedores locais e montadas 

à mão em seu estúdio.

DECOR - Por que quis focar sua produção em luminárias?

ROSIE - Sempre tive um interesse por arte e escultura, nutrido 

desde cedo através de aulas de desenho e pintura, e que real-

mente despertou quando estudei design de mobiliário na RISD 

(Escola de Design de Rhode Island). Uma das peças criadas para meu 

trabalho final na RISD foi um protótipo de lâmpada que acabou se tornando 

o precursor da luminária Stella Triangle, atualmente produzida pela Roll & Hill. 

Quando terminei o protótipo, houve aquele momento mágico em que liguei a luz 

e a peça brilhou! Me apaixonei pela luminária como meio de trabalho e plantei 

a semente para começar minha prática pessoal anos depois.

DECOR - Suas peças são como obras de arte, muito mais do que apenas fun-

cionais. Por que a escolha por esta estética?

ROSIE - Para mim, a iluminação escultural desafia o status quo do design tradi-

cional de lâmpadas. Há tantas maneiras de reinterpretar uma luminária de mesa 

ou um pendente como objeto de arte. E ao fazer isso, levantamos a questão de 

por que as coisas são como são. Por que um abajur também não pode parecer 

com um ramo de palmeira? Por que um lustre não pode se assemelhar a uma 

fórmula de química orgânica? Minha estética mistura formas simples e geomé-

tricas com elementos orgânicos para criar trabalhos que expressem qualidades 

de desenvolvimento e movimento intrínsecas à nossa experiência humana. Eu 

continuo voltando ao elementar, envolvendo ideias e formas. Por exemplo, nossa 

série Laurel é construída com algumas partes modulares, além de um difusor de 

folhas martelado, e elas se juntam em uma forma espiralada.

DECOR - Acredita que sua obra possa ter alguma influência do país onde nasceu, 

a China? Ou do local onde vive, o Brooklyn?

ROSIE - Acho que é definitivamente possível que eu tenha sido influenciada 

pela minha herança chinesa. As lições de arte que mencionei anteriormente se 

concentraram em caligrafia e pintura à tinta, e eu aplico os mesmos princípios de 

gestos radicais e detalhes delicados em meus trabalhos de iluminação. Há tam-

bém ruas cheias de árvores de Ginkgo biloba no meu bairro no Brooklyn, talvez 

elas tenham sido minha inspiração inconsciente para a série Ginkgo Blossom!
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GREEN RIVER PROJECT
Fundado por Ben Bloomstein e Aaron Aujla, o 

espaço de arte e design gallery Green River Pro-

ject teve origem a partir da galeria de arte criada 

pela dupla cinco anos antes na região de Green 

River, Hillsdale, Nova York. Ben, que cresceu na 

cidade, e seu colega, de Victoria, British Columbia, 

juntaram-se aos criativos do Brooklyn e produ-

zem atualmente quatro coleções por ano. Entre 

as peças, estão itens de diversos materiais, como 

madeira de mogno africana, alumínio e bambu, 

expostos em um espaço que remete à atmosfera 

de um clube da década de 1970 no sexto arron-

dissement de Paris.
RAILCAR LOVESEAT
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