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VSTA apresenta coleções criadas com elementos naturais e formas
geométricas na Abup
A arte e o design se unem em quadros que instigam os sentidos, contam histórias e iluminam
ambientes

A beleza e estética inspiradora das obras da VSTA estarão presentes na 39ª edição da ABUP, que
acontece de 14 a 18 de agosto, em São Paulo. Ana Accorsi e Marcello Bucaretchi, idealizadores
da VSTA, apresentam durante o evento coleções carregadas de histórias e experiências, criadas
com ilustrações e artes exclusivas e autorais.
Designers por formação e entusiastas de vida, Ana e Marcello criaram a VSTA com o objetivo de
trazer arte e imagem acessíveis para compor ambientes e inspirar o cotidiano. A estética,
harmonia e diagramação das coisas sempre foram interesses do casal. Apaixonados por
materiais naturais e a forma como se comportam, combinam e integram, o casal cria desenhos
exclusivos com madeira, papéis, tecidos, metal, concreto e pedras.
Para a 39º edição da ABUP a VSTA traz as coleções Terra, Salt, Geo e Sonora. Explorando os
materiais naturais, a Coleção Terra, como o próprio nome sugere, é resultado de expressões
artísticas feitas com terra no papel. A impressão FINEART garante a fidelidade na reprodução da
obra, além de assegurar décadas de qualidade, sem alteração de cores. Na Coleção Salt,
Marcello e Ana brincaram com as possibilidades de textura que o nanquim e o sal grosso criam,
espalhados com pincel. Já a coleção GEO traz ilustrações digitais de formas geométricas que
combinam entre si, criando efeitos que integram nos ambientes. E a coleção Sonora é resultado
da paixão do casal pela música. “A música faz parte das nossas vidas e é nossa maior parceira
nos momentos de foco, descontração, integração e viagens. Ela nos ajuda a imergir no nosso

estilo de trabalho”, comenta Marcello. Assim, a forma das ondas sonoras ganhou vida em
desenhos que dão a sensação de movimento.
Os quadros da VSTA são feitos à mão, sem produções em larga escala, com materiais escolhidos
a dedo. A qualidade e a preocupação dos materiais serem social e ambientalmente responsáveis
são destaques do processo fabril. “Nós não apenas fotografamos e desenhamos, mas
construímos, criando um conceito além do produto. Nosso objetivo é instigar todos os sentidos,
inspirar a alma e iluminar o lar”, explica Ana.
Arte, conceito, experiências e histórias fazem da VSTA uma marca única, que produz quadros
exclusivos e acessíveis, desenvolvidos para desafiar o olhar e trazer uma narrativa coerente com
o estilo de vida de cada um. Tudo isso você pode conferir a partir do dia 14 de agosto, na 39ª
edição da Abup.

SERVIÇO:
39ª edição da ABUP
Quando: de 14 a 18 de agosto de 2019
Onde: Pró Magno – Centro de Eventos
Endereço: Av. Professora Ida Kolb, 513 – Jardim das Laranjeiras – São Paulo/SP
Horários: 14 a 17 de agosto, das 10 às 19 horas
18 de agosto, das 10 às 17 horas

IMPRENSA, BLOGS E DIGITAL INFLUENCERS: A Jacarandá
Comunicação vai te ajudar! Liga pra gente no +55.11.979951241 e peça para falar com Juliana Victorino. Acompanhe
nossas novidades pelo Instagram jacaranda_comunicacao

