Uma coleção de peças únicas e assinadas pela artista Isabelle Tuchband foi apresentada na terçafeira, dia 26 de outubro, na loja Dominici da Gabriel Monteiro de Silva, em evento para convidados.

Tomou forma neste evento uma idéia que surgiu há alguns anos, quando a diretora de criação da
marca Dominici, Baba Vacaro, e a artista Isabelle Tuchband pensaram em fazer esta aproximação:
a arte de Isabelle, vibrante e ousada, aplicada aos abat-jours, peças que fazem parte do repertório
emocional da iluminação.
Nesta coleção, Isabelle trouxe suas deusas gitanas, mulheres fortes de traços imperfeitos, aplicadas a bases de porcelana em diversos formatos, e as acompanhou de grandes cúpulas em tecidos
extravagantes, impregnadas da personalidade da artista. “Isabelle tem uma relação muito particular com os objetos, com a decoração. Em sua casa, em seu ateliê, nas pinturas de grandes formatos, na porcelana ou nos pequenos detalhes que aplica a seus trabalhos, é muito presente a ligação
entre arte e design. Suas cores e formas enchem o espaço de vida, paixão, energia”, diz Baba
Vacaro.
“Vejo a arte em todos os lugares, em tudo e todos os objetos que me rodeiam”, diz Isabelle. “E
adoro luz de abat-jour. Para mim é a melhor luz, a mais confortável e aconchegante. Para um artista
“peintre”, luz é tudo!”
Mas Isabelle não ficou apenas nas luminárias. Para o evento, pintou os expositores, criou a vitrine e
também alguns cartazes, que transformaram-se nos convites. Assim a loja toda ganhou as cores e
a alegria contagiante da artista.
“Sou pragmática. A idéia de fazer os vasos transformarem-se em abat-jours é algo muito simples e
singelo. Para mim, uma casa sem luz ou um ser sem luz é algo muito triste. O meu encontro com a
Baba foi uma delícia, pois ela captou e deu liberdade para minha alma. Isso é luz!”
E a artista finaliza, com seu habitual humor: “Seja iluminado, vire um abat-jour ambulante,
sempre!”

