Design d’auteur
“Uma editora transforma o trabalho autoral de um escritor num produto - o livro. O trabalho bem
feito de um editor respeita o trabalho do autor, e junto a ele, faz as adaptações necessárias à sua
comercialização.”
Com este mesmo conceito, gostaríamos de apresentar a editora de design - ALMA,
Com sedes nas cidades de Curitiba (Brasil) e Porto (Portugal), o projeto terá como objetivo
primordial levar a mercado o trabalho de grandes autores, grandes designers e arquitetos
premiados.
Tudo nasceu a partir de um conceito, incorporar cada vez mais alma nos ambientes que vivemos,
preenchendo os espaços de forma a complementar a arquitetura, nunca se sobrepondo. O
mercado já conta com uma grande variedade de produtos, mas bons ambientes são verdadeiras
extensões da personalidade de quem ocupa o espaço. Um bom ambiente, tem ALMA.
De forma objetiva, séria e original, abordaremos importantes temas dentro do largo espectro de
atuação do design contemporâneo. Esta primeira peça será capaz de interpretar totalmente a
sensibilidade que queremos introduzir nos mercados em que estaremos presentes.



Lançamento
Quando: 22 de Outubro de 2016
Onde: AP’ARTE Galeria Arte Contemporânea
Endereço: Rua de Miguel Bombarda, 221, 4050 -381 Porto, Portugal.
Horário: 16h às 19h
Sobre o Peça:
Peça escolhida para pertencer ao acervo permanente - The Chicago Athenaeum Museum of
Architecture and Design, EUA.
Autor: Carvalho Araújo
Edição: ALMA
INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA
Empresa: ALMA
Site: www.alma.design (disponível apenas no lançamento)
Facebook: Alma design d’auteur
Instagram: Alma.insta
Artistas em exposição:
Exposição de escultura Georg Scheele - "The magic of presence in absence : or what stays, when
everything is gone?"
Exposição de pintura Nuno Santiago - “O acto criativo , no meu caso, é subconsciente sendo que o
consciente meramente executa. A surpresa final é (quase) sempre bem (...)”
Organização responsável
Diretor Geral - Vítor Carvalho - vitor@alma.design +351 911 184 231 +55 (41) 9183 - 3124
Diretor de Arte- José Martins - josé@alma.design +351 966 008 391
A Galeria - Cátia Brandão - geral@apartegaleria.com +351 220 120 184

