Nathaly Domiciano assina para
Ladrilar

| coleção abstrações
Ladrilhos inspirados na teoria do design e nos princípios
da Bauhaus.

Ladrilhos hidráulicos artesanais desde 1922

| coleção abstrações
Nathaly Domiciano para Ladrilar

Inspirada na teoria do design e nos princípios bauhausianos.

ladrilar
ecológico,
artesanal,
atemporal ...

Somos uma empresa que fabrica ladrilhos hidráulicos
artesanais com rigorosos padrões de qualidade. Seguindo uma
tradição familiar no ramo, já em sua quarta geração, nossa
empresa segue uma técnica de produção artesanal trazida
diretamente da Itália por volta de 1920.

...

A fabricação dos ladrilhos é feita utilizando matérias primas de
alta qualidade para garantir maior durabilidade ao produto.
Colocamos à disposição uma grande variedade de desenhos e
cores para propiciar um toque totalmente personalizado à peça.

inspiração
“Em 1923, Kandinsky propôs estabelecer uma correspondência
universal entre as três formas elementares e as três cores primárias: o
triângulo, dinâmico, seria inerentemente amarelo; o quadrado, estático,
intrinsicamente vermelho; e o círculo, com sua serenidade, naturalmente
azul. ” – ABC da Bauhaus

A decodificação de formas abstratas em uma linguagem universal
norteou a teoria do design e os princípios bauhausianos. Decompor a
experiência visual em formas simples e unificadas por cores primárias
traz como propósito a abstração, valorizando aspectos elementares,
irredutíveis, essenciais e, principalmente, originais.
A coleção ‘Abstrações’ traz como partido, os princípios e teorias que
investigam e indagam como os elementos visuais podem se
comunicar e relaciona as três formas elementares com as cores
primárias.
Para a coleção foram escolhidos os ladrilhos hidráulicos artesanais
que revestem historicamente grandes projetos de arquitetura e
interiores. Dividida em três linhas e doze modelos, a coleção pode
ser personalizável em uma paleta de 36 cores. Para este ano, a
coleção apresenta o desenvolvimento dos modelos circulares
representados na cor azul e até o próximo ano, serão completados os
outros oito modelos que completam o processo criativo e conceitual
das peças.

linha circular

modelo arcos

modelo ciclos

Composta por quatro modelos, a linha circular foi inspirada na forma
elementar do círculo e sua relação com a cor azul, marcada por serenidade
e sensação de continuidade, o que propõe o formato, a partir de sua ausência
de ângulos.

A partir das projeções projetadas para cada peça, os quatro modelos podem
ser encaixados em disposições que permitem a construção de grandes
painéis.

modelo intersecção

modelo meia lua

composições
A coleção permite a criação de painéis que contemplem os quatro
modelos da linha, pois todos os grafismos foram projetados a partir da
proporção entre as formas e o encontro entre linhas e pontos, tornando
as peças versáteis a variadas combinações. Além das cores originais
propostas para o estudo e as escalas de cinza, a coleção pode ser
personalizada nos seguintes pigmentos abaixo:

ambientações

Ladrilhos azul provence
Ambientação realizada com os cestos artesanais
da Panthai Decor.

Ladrilhos azul ultramar
Ambientação realizada na Tidelli São Paulo.

Ladrilhos terracota
Ambientação realizada na Selvvva, SP.

ambientações

Ladrilhos verde bandeira
Vaso de plantas da Selvvva, em SP.

Ladrilhos cinza concreto e terracota escuro
Ambientações realizadas na Tidelli São Paulo.

ambientações

Ladrilhos cinza concreto
Ambientação realizada na Marché Art de Vie São Paulo.

Ladrilhos rosa claro
Ambientação realizada na Tidelli São Paulo.

ambientações

Ladrilhos Tiffany
Ambientação realizada na Selvvva, São Paulo

Ladrilhos azul ultramar
Acessórios das lojas Marché Art de Vie e cestos
Panthai Decor.

Ladrilhos azul escuro
Ambientação realizada na Casa Mind, São Paulo.

painéis: a possibilidade de criar novas composições com todos os modelos

linha triangular e quadrangular
(lançamento em 2019)

encaixe

inversão

pirâmide

traços
As linhas triangular e quadrangular foram inspiradas nas duas outras formas
elementares, sendo o triângulo e o quadrado, compostos por suas cores
primárias que sintetizam os princípios e estudos de Kandinsky que foram
utilizados como inspiração para a construção conceitual da coleção. Os
modelos também seguem padrões de proporção, o que permite a construção
de grandes painéis e variadas paginações. Estes oito modelos ao lado serão
lançados no ano 2019 e darão a continuidade projetual da coleção.

intercalado

circuito

pixel

proporção

agradecimentos

Obrigada a todos que se dedicaram e apoiaram na concretização desta
coleção. Busquei unir um conceito histórico do design, preceitos artísticos
e uma alta dose de atemporalidade e sustentabilidade no setor de
Arquitetura e Design. Espero que estes ladrilhos tragam beleza, função,
memórias e boas histórias para cada centímetro que você pisar ou
contemplar.

Nathaly Domiciano
Um obrigada especial para:
Hamilton Júnior
Lucia Godoy
Patrícia Carvalho
Marcela Marques
Flávia Ferreira
Caio Camassari
Juliana Silvestre
Luci e Lucas (Marché)
Lavínia (Selvvva)

As fotos deste catálogo foram ambientadas com:
Selvvva
Avenida Angélica, 501 – Santa Cecília
verde@selvvva.com
Panthai Decor
(Vila Nova Conceição – panthaidecor@gmail.com)
Marché Art de Vie
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1606 – Jardins
vendas.gabriel@marcheartdevie.com.br
Tidelli SP
Av. Pedroso de Morais, 1684 – Pinheiros
comercial@tidelli.com.br
Casa Mind
Rua Harmonia, 234 – Vila Madalena
flavia@casamind.com.br

sobre
NATHALY
DOMICIANO

| designer de interiores e
superfícies

Formada em Design de Interiores e pós-graduada em Arquitetura e
Projetos de Interiores, com ênfase em Design de Superfícies.
Desenvolve projetos de interiores residenciais e ambientações para
vitrines e espaços comerciais. Estuda e ministra conteúdos sobre
Arquitetura e Design Biomimético, elaborando palestras e workshops.
Sua atuação como designer de superfícies contempla coleções
assinadas para diversas empresas no setor da Arquitetura & Design,
compreendendo estampas conceituais para tapeçarias (na loja Tabriz
Collection), papeis de parede, revestimentos, cobogós e as linhas de
ladrilhos hidráulicos assinadas para a Ladrilar.
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Solicite orçamento através dos e-mails
vendas@ladrilar.com.br | contato@nathalydomiciano.com
Confira todos os modelos na fábrica: Rua Porto Calvo, 69 –São Paulo
(11) 3228-6409 (Fábrica)| (11) 96909 5664 (Nathaly Domiciano)
Vendas para todo o Brasil.

