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Materiais
no design de interiores
Conhecer os materiais é fundamental na hora de fazer um projeto de
arquitetura de interiores – o que inclui saber as opções existentes no mercado,
as características de cada material e seu comportamento em diferentes
aplicações. Materiais no design de interiores, lançamento da Gustavo Gili
Brasil, funciona como um guia ao abordar todas as etapas de um projeto de
interiores relacionadas à especificação de materiais. Para isso, é dividido em
seis partes: contexto histórico, seleção dos materiais, aplicação, comunicação
com o projeto, classificação dos materiais e, por último, os estudos de caso.

As autoras, professoras na Escola de Arquitetura de Portsmouth, Reino Unido,
apresentam estratégias para o desenvolvimento do projeto, dando importância
à responsabilidade do profissional na especificação dos produtos. Analisam,
por exemplo, a integração dos sistemas e materiais especificados pelo
designer de interiores com as formas e a arquitetura do edifício – e aí
destacam a importância de maquetes e de modelos. Também abordam a
importância de conhecer as técnicas e maneiras com que serão instalados
(com detalhamento de uniões, conexões, fiações, entre outros), e de avaliar a
composição, a durabilidade e a sustentabilidade de cada produto especificado.

Nota de imprensa

Rachael Brown e Lorraine Farrelly finalizam a publicação com uma série de
estudos de caso que servem de inspiração aos leitores tanto estética quanto
tecnicamente, ao incluir detalhamento dos materiais e execução do projeto e
sequências passo a passo que encorajam experimentações. Os leitores
também encontram dicas de atualização profissional, com uma lista de feiras
do setor e de recursos, arquivos na internet e biblioteca de amostras de
materiais.
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