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Breve descrição: Inspirada numa
camponesa, CELESTE caracteriza
uma mulher do campo que carrega
as uvas num cesto às costas. Esta
mesinha é composta por um tampo
de cortiça que se apoia num cilindro
de mármore rematado a meia esfera.
Assim, num desafio de equilíbrio
aparente, as duas formas geométricas simples unem-se para desenhar uma mesa de apoio que presta
homenagem aos trabalhadores do

campo. O tampo de cortiça remete
para as uvas e traz leveza e subtileza
à mesa. O mármore português de
Estremoz liga-nos à terra e à sua
generosidade num poema geológico.
Designer: Christophe de Sousa.
Materiais: Mármore portuguesa
de Estremoz e aglomerado de
cortiça negra 100% natural.
Dimensão: L40 x P34 x A55 cm.
Imagens em alta resolução: AQUI

o Designer

Christophe de Sousa
Christophe de Sousa, designer franco-português, é o primeiro Designer
convidado a desenhar para a DAM. Nasceu em França e em tenra idade
regressou a Portugal - país de origem dos seus pais - em tenra idade.
Desde cedo mostrou paixão e talento para o desenho e a criatividade.
Entretanto estudou Design Industria na Universidade Lusíada do Porto.
Logo depois, começou a colaborar com empresas de diferentes setores e
recebeu vários prémios internacionais. Em 2017, fundou seu próprio estúdio
no Porto. Persistente e observador nato, é hoje reconhecido como um dos
designers de maior prestígio da sua geração em Portugal. Neste desafio,
ele traz novos materiais, tecnologias e memórias para a marca DAM.
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