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O décor

À parisiense

A coleção de louças da Petit Retro, comandada pela ultraversátil Luca Schiller, foi desenvolvida em parceria com a ilustradora
francesa Tinou Le Joly Senoville, com desenhos fofos e coloridos em tons pastel. O resultado fica evidente na atmosfera poética e
lúdica exibida em cada uma das peças. A série completa com charme o universo encantador da marca e conta com pratinhos, bowls
e canecas. :: petitretro.com.br
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A novidade

Best friends

2

No melhor espírito do “faça você mesmo”, as criaturinhas de papel instigam a criatividade das crianças antes
mesmo de saírem da cartela. Elaborados pela turma do estúdio inglês Mibo, os personagens têm entre cinco e
dez centímetros de altura depois de prontos, e podem ser facilmente montados com a ajuda da tesoura, da régua e da cola. Disponível para compras diretamente no site, os interessados podem escolher entre diferentes
opções de temas. :: etsy.com/pt/shop/mibostudio

A mochila

Educação retrô

Para a turma que não cultua o formato das atuais mochilas, a novidade não poderia ser melhor. Muitas empresas, como a francesa Minisérie, apostam no retorno do desenho vintage – e retangular – das antigas pastas escolares de couro. O item, que já virou hit na Europa e nos Estados Unidos, pode ser carregado na mão ou adaptado para as costas, distribuindo melhor o peso dos livros didáticos. Os
modelos têm costuras e alças reforçadas, porta-acessórios interno, fecho com segredo e ilustrações que fazem alusão da bandeira ianque às florzinhas da Liberty. :: miniseri.com
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a pelúcia arte

por dentro da obra

A pegada ousada do artista plástico Damien Hirst serve de ponto de partida para as criações descoladas da designer gráfica suíça Natalia Gianinazzi. Os Gruesli’s são espécies de
bonecos do Toy Art, produzidos artesanalmente, com identificação e história próprias.
Desde 2003, quando a ideia nasceu, mais de mil personagens já foram “adotados” mundo
afora – vale dizer que o bichinho de pelúcia foi o primeiro de sua categoria a ser leiloado
pela Christie’s, de Nova York. O sucesso dos pequenos atravessou as fronteiras e pode ser
visto do México à Nova Zelândia, passando pelo Ártico e pela Patagônia. :: gruesli.com

O carrinho de bebê

red carpet

Mamis fashionistas vão amar a novidade: o estilista
norte-americano Jeremy Scott, que dá expediente na
Adidas, fechou parceria com a empresa alemã Cybex
para a criação de três produtos. A estampa que reveste o carrinho de bebê, a cadeira de segurança e o
canguru têm inspiração nas comidas divertidas da
infância, a exemplo do hot dog e do algodão doce.
:: cybexbyjeremyscott.com

5
o banco

docilidade

Com acabamento que lembra o glacê do bolo, a banqueta Cake Chair, tem
assinatura do badalado designer sul-coreano Jeongseob Kim. :: ultrasup.com

estilo
O dinossauro

Atacar!

Os meninos adoram brinquedos de
montar, ainda mais se a geringonça em
questão for um dinossauro! Com linhas
em 3-D, as invenções da Robotime também contam com sensores de luz, som e
movimento. Trocando em miúdos, esqueça a figurinha estática no alto da
prateleira – a peça em questão emite rugidos ferozes e pode ser operada tanto
pelo controle remoto como pelo barulho
das palmas. Já imaginou o volume da
aventura indoor? :: robotime.eu
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8 10
o mascote

a vida é um circo

Os bonecos espichadões de Alice Mary
Lynch misturam imaginação e bom humor a fim de acrescentar poesia ao
cotidiano. Formada em design pela Universidade de Kingston, em Londres, e
depois integrante da equipe criativa do
estilista John Galliano, em Paris, a moça
aprendeu a aliar moda e diversão. A experiência rendeu a abertura do ateliê
em sua cidade natal, Somerset, onde ela
tece histórias e personagens encantadores. :: alicemarylynch.com

o colecionável

alta velocidade

a casa de boneca

sweet home

Já foi o tempo que as moradas das bonecas eram simples
espaços imaginários recheados de pequenas quinquilharias. Desde que a marca polonesa Miniio Miniko resolveu estrear na área da construção civil infantil, as meninas não
têm do que reclamar. Com layout purista – e toque cinquentinha –, as residências são elaboradas manualmente a
partir do carvalho maciço e ainda podem ser decoradas internamente com peças do mobiliário de estilo. Os projetos
são customizados para atender às necessidades da futura
inquilina. :: miniio.com

6 playground
a loja

O desenho quase artesanal dos minicarros de madeira (certificada) de Patrick Calello exibe linhas que passeiam do arrojado
ao retrô. A nova série da brand Automoblox aposta no conjunto de blocos personalizados, com pneus e perfis coloridos.
:: automoblox.com

Pense em um projeto de Karim Rashid. Agora transporte o inventismo
psicodélico do designer egípcio para os compêndios de uma loja para
crianças. O resultado não poderia ser outro, se não a profusão de coloridos pastel e pinceladas néon, elementos gráficos futuristas e formas tubulares que dão os contornos à nova loja da Bosco Bambino, inaugurada
em Moscou. Por ali, a geometria se converte num verdadeiro parque de
diversões, acentuada por curvas delicadas e iluminação cênica. O sucesso é apenas parte do know how da label, que tem em catálogo mais de
30 marcas para crianças entre zero e 16 anos. :: bosco.ru/multi/bambino
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