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Há 11 anos, percebemos que para crescer era preciso investir 
em conceito, identidade e qualidade. Desde então, optamos 
por utilizar o design como ferramenta estratégica e elemento 
integrador de toda nossa cadeia produtiva. Essa decisão fez com 
que a SOLLOS ficasse conhecida como uma indústria inovadora.

Buscamos integrar o melhor de nossa cultura às referências 
internacionais através do uso racional da madeira como 
matéria-prima, do controle dos processos e métodos de 
produção em concordância com todos os requisitos ecológicos 
e do investimento em equipamentos de última geração aliados a 
técnicas artesanais.

Nossa produção ampla e consistente apresenta uma equilibrada 
variedade de tipologias que busca a simplicidade e a perfeição das 
formas. Esse cuidado resulta em peças atemporais que vêm sendo 
reconhecidas por sua elegância e originalidade.

Esse reconhecimento nos motivou, em 2014, a investir na 
expansão das fronteiras internacionais. Para este ano, idealizamos 
ampliar nosso portfólio através da colaboração de outros designers 
que apresentem coerência de linguagem e pensamento com a 
filosofia da empresa. Nesse horizonte, a partir de 2015, passamos 
a produzir e comercializar também uma linha de produtos com a 
assinatura do arquiteto português Álvaro Siza Vieira.

Eleven years ago, we realized that, in order to grow, investing in 
a concept, identity and quality was necessary. From then on, we 
have chosen to use designing as a strategic tool and integrating 
element of our production chain. This decision has caused 
SOLLOS to become known as an innovative company.

We seek to integrate the best of our culture to international 
references through the rational use of wood as a raw material, a 
method and production control which are in agreement with all 
the ecological requirements, and the investment in the use cutting 
edge technology equipment along with artisanal techniques.

Our wide and consistent production presents a balanced variety 
of typologies which seek the simplicity and perfection of shapes. 
This concern results in timeless pieces that have been recognized 
for their elegance and novelty.

This recognition motivated us in 2014 to invest in the expansion 
of our international boundaries. This year, we aim to expand 
our portfolio through the partnership with other designers 
who possess language and thinking that are coherent with the 
company’s philosophy. In this light, beginning in 2015, we have 
also begun to produce and commercialize a line of products by 
the Portuguese architect Álvaro Siza Vieira.

INTRODUÇÃO
INTRODUCTION

CLÁUDIO FRANK - CEO
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Blown glass, cork, marble, copper, brass and wood are some 
of the recurring materials in the collection of Jader Almeida, 
for SOLLOS. The choice of each material always seeks the 
maximum quality that each has to offer.

The shapes and design reflect the contemplation of contemporary 
living. Each detail of a product is carefully thought of to inspire 
simplicity, creativeness, sculptural forms and to achieve the status 
of a timeless design.

All of the items are integrated in a very natural way, everything 
is fluid, nothing obstructs. The opportunity to assemble entire 
environments becomes clear with the realization that each piece 
silently performs a specific function, as well as establishing a 
connection with its surroundings.

The versatility of each piece is demonstrated in the auxiliary 
tables which have handles, grips which are easily placed for best 
use; whose heights may be adjusted and that have suggestive 
shapes. There are also coffee tables that can double as seating 
or be repeated to form uncustomary settings, as is the case of 
ROOTS. Within the scope of versatility, there are also shelving 
and box systems that adapt to the most diverse spaces and uses, 
as is the case of the PIX, CODE and MATRIZ, in which 
imagination is the limit.

The functionality of the pieces has also drawn the attention 
of the brand Huis Clos stylist, Paula Marques. She found a 
precise and thorough work which seeks harmony between form 
and function. “What is most delightful to me about the work 
of Jader Almeida is that the design, despite being present in all 
details, does not overlay the functionality. The balance makes all 
the creations contemporary and absolutely desirable”, says Paula 
Marques. Another celebrity that highlights Jader’s work is Letícia 
Abraham Malta, Latin American executive vice-president of 
WGSN Mindset Brazil. “The shapes seem to bring a smooth 
movement, with simplicity and impeccable sophistication at the 
same time”, the executive appraises.

Dinner and meeting tables reach generous dimensions, such as 
the award-winning DINN and BANK, which can easily cover 
five meter gaps without losing their light weight and slenderness.

The chairs and armchairs are sensual and inviting to the touch, 
to sensitive discovery of new details and new perspectives, thus 
creating an affectionate relationship between product and user.

COLEÇÃO
COLLECTION

Vidro soprado, cortiça, mármore, cobre, latão e madeira são 
alguns dos materiais recorrentes na coleção de Jader Almeida 
para a SOLLOS. A escolha de cada material sempre busca o 
máximo de qualidade que cada um deles pode oferecer.

As formas e o design refletem um pensamento acerca do modo 
de viver contemporâneo, cada detalhe é cuidadosamente pensado 
para que cada produto inspire simplicidade, originalidade, formas 
escultóricas e que alcancem o status de design atemporal.

Todos os itens se integram de forma natural, tudo é fluido 
nada obstrui. A possibilidade de montar ambientes inteiros fica 
clara ao perceber que cada peça cumpre uma função específica 
de maneira silenciosa, além de estabelecer uma conexão com o 
entorno.

A versatilidade das peças é demonstrada nas mesas auxiliares 
que possuem alças, pegadores que facilmente são adequadas ao 
melhor uso, cujas alturas se ajustam e as formas são sugestivas. 
Há também mesas de centro que podem servir de assento ou 
repeti-las para formar um jogo de massa inusitado como é o 
caso da ROOTS. Dentro do contexto da versatilidade, também 
há sistemas de prateleiras, estantes e boxes, que se adaptam aos 
mais diversos espaços e usos, como é o caso do PIX, CODE e 
MATRIZ, onde a imaginação é o limite.

A funcionalidade das peças chamou a atenção da estilista da 
marca Huis Clos, Paula Marques. Ela percebeu um trabalho 
preciso e minucioso que busca a harmonia entre forma e função. 
“O que mais me encanta no trabalho de Jader Almeida é que o 
design, apesar de estar em todos os detalhes, não se sobrepõe 
à funcionalidade. O equilíbrio faz com que as criações sejam 
contemporâneas e absolutamente desejáveis”, afirma Paula 
Marques. Outra personalidade que destaca o trabalho de Jader 
é Letícia Abraham Malta, vice-presidente executiva da América 
Latina na WGSN Mindset Brasil. “As formas parecem trazer 
um movimento suave, ao mesmo tempo com uma simplicidade e 
sofisticação impecável”, avalia a executiva.

Mesas de jantar ou reuniões alcançam dimensões generosas, 
como as premiadas DINN e BANK que facilmente podem 
vencer vãos de cinco metros sem perder a leveza e a graça da 
esbelteza própria. 

As cadeiras e poltronas são sensuais e convidam ao toque, à 
descoberta tátil de novos detalhes e novas perspectivas, criando 
assim uma relação afetiva entre produto e usuário. 
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Na coleção 2014, as luminárias e os pequenos objetos em 
metal, que lembram peças de joalheria, chamaram a atenção 
por serem uma tipologia que ainda não havia sido abordada por 
Jader Almeida. O interessante dessas peças é que algumas são 
manipuláveis em posições e efeitos, como é o caso da PENN. 
Além dos metais, o vidro soprado foi utilizado em diversas 
abordagens como nos pendentes DONN, MUSH e TOKYO.

O ano de 2015 é uma continuidade deste pensamento. As artes 
Cyclades serviram de referência para as cadeiras e a poltrona 
CLAD. As formas orgânicas e biomórficas evidenciam este olhar. 
O equilíbrio vem das linhas ortogonais do conjunto TIME, 
cristaleiras, bar e buffet que instigam pela construção e uso dos 
materiais como metal, mármore e acrílico. Painéis de acrílico 
evidenciam toda a estrutura e o que dentro do móvel estiver.

Novas abordagens para itens existentes serão percebidos, como 
a cama MATRIZ, desdobramento da coleção já iniciada em 
2008. O objetivo é proporcionar novos olhares para peças já 
consolidadas estendendo a outros usos. 

A assinatura do arquiteto português Álvaro Siza passa a integrar 
a coleção SOLLOS, com as cadeiras C2, banco IBERÊ e a mesa 
M. Toda a genialidade do grande arquiteto é evidente também no 
design de mobiliário.

Os tecidos e acabamentos buscam referências no mundo da alta 
costura e arquitetura, mas de forma sutil e elegante, reafirmando 
o conceito das assinaturas de Jader Almeida e da SOLLOS.

In the 2014 collection, the lamps and small metallic objects, that 
resemble jewelry pieces, draw attention for being of a typology 
that had not yet been approached by Jader Almeida. The most 
interesting aspect of these pieces is that some are flexible in terms 
of position and effect, as it is the case of the PENN. In addition 
to metal, blown glass was used in several approaches, such as in 
the DONN, MUSH and TOKYO pendant lamps.

The year of 2015 is the continuity of that thought. The Cycladic 
art served as a reference for the CLAD chairs and armchairs. The 
organic and biomorphic shapes stand as evidence to this regard. 
The balance comes from the orthogonal lines of the TIME set, 
with its display cabinets, bar and buffet which have an instigating 
effect due to their construction and use of materials, such as 
metal, marble and acrylic resin. Acrylic panels expose the entire 
structure and whatever lies within the furniture.

New approaches to existing items will be noticed, such as the 
MATRIZ bed, unfolding of the collection which has already 
started in 2008. The objective is to provide new views for already 
well established pieces, extending them to other uses.

The signature of the Portuguese architect Álvaro Siza has 
become a part of the SOLLOS collection, with the C2 chairs, 
IBERÊ stool and the M table. All of the great architect’s genius 
is also evident in the design of furniture.

The fabric and workmanship both pursue references in the world 
of haute couture and architecture, yet in a subtle and elegant 
fashion, reaffirming the concept signatures of Jader Almeida and 
SOLLOS.



CLAD SOFÁ DORA
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Quando o arquiteto Álvaro Siza nasceu em 1933 na cidade 
portuguesa de Matosinhos, na Região Norte do país, os seus 
pais não podiam imaginar que a escolha do nome do filho era a 
previsão de um futuro de sucesso e reconhecimento internacional 
para ele. De origem nórdica, o nome “Álvaro”, significa “Gênio 
Protetor”. Atualmente, passadas pouco mais de oito décadas do 
nascimento de Siza, o arquiteto é referência não só na Europa, 
mas em países de vários continentes. 

O poder de despertar emoções, por meio dos projetos que 
desenvolve, solidificou o arquiteto como um dos nomes mais 
marcantes do modernismo e inspiração para vários profissionais. 
Álvaro Siza é apaixonado pela diversificação do trabalho e, por 
isso, o seu talento também está presente na autoria de livros na 
área, além de móveis e objetos de design apurado e linguagem 
singular. O arquiteto, inclusive, já foi tema de publicações que 
analisam e apresentam as obras dele como integrantes das mais 
representativas do século XX.

When the architect Álvaro Siza was born in 1933, in the 
Portuguese city of Matosinhos, in the Northern region of the 
country, his parents could never have imagined that the name 
they chose for their son would predict his future of success and 
international renown. Of Norse origin, the name “Álvaro” means 
“Genius and Protector”. Currently, over eight decades after the 
birth of Siza, this architect is a reference not only in Europe, but 
in countries of various continents.

The power to awake emotions, by means of the projects he 
develops, has consolidated this architect as one of the most 
prominent names of Modernism and an inspiration to many 
professionals. Álvaro Siza has a passion for the diversification 
of his work, and it is for that reason that his talent is present in 
the authorship of many published works of the field, as well as in 
furniture and objects of refined design and singular language. The 
architect has even been the theme of many publications, which 
analyze and display his work as part of those most representative 
of the twentieth century.

ÁLVARO SIZA
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Among the many awards received by Álvaro Siza, be them in 
Portugal or in other countries, such as Japan and France, is 
the Pritzker Prize, received in 1992, in the United States. The 
Pritzker Prize is considered the highest decoration an architect 
may receive in his career. Siza earned this recognition for his 
remodeling project of the Chiado neighborhood, in Portugal. 
In order to present the award, the jury took three aspects into 
consideration: functionality, solidity and beauty.

In Brazil, the first earmark of his talent is located in the city 
of Porto Alegre, where the headquarters of the Iberê Camargo 
Museum was built and where all of the works by the artist, who 
died in 1994, at 79 years of age, can be found. The project to house 
Iberê Camargo’s seven thousand works of art, won the Golden 
Lion award at the Venice Biennale of Architecture, in 2002.

Na extensa lista de premiações recebidas por Álvaro Siza, seja 
em Portugal ou em outros países, como o Japão e França, está 
o Prêmio Pritzker, em 1992, nos Estados Unidos. O Prêmio 
Pritzker é considerado a maior condecoração que um arquiteto 
pode receber na carreira. Siza ganhou o reconhecimento pelo 
projeto de remodelação do bairro Chiado, em Portugal. Para 
conceder o prêmio, a comissão julgadora levou em consideração 
três fatores ao analisar a obra do arquiteto: funcionalidade, 
solidez e beleza. 

No Brasil, a primeira marca de seu talento está na cidade de Porto 
Alegre, onde foi edificada a sede do museu Iberê Camargo, que 
reúne as obras do artista plástico falecido em 1994, aos 79 anos. 
O projeto, para abrigar as 7 mil obras de Iberê Camargo, ganhou 
o Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza, em 2002. 

Os primeiros passos para a genialidade de Álvaro Siza começaram 
cedo quando, aos 16 anos de idade, iniciou o curso de Arquitetura 
na Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP), em 
Portugal, instituição que frequentou durante seis anos. Em 1954, 
um ano antes da formatura, já havia construído a primeira obra. 
Na ESBAP, Álvaro Siza foi colaborador do arquiteto Fernando 
Távora, na época seu professor e um dos profissionais mais 
influentes na área. 

Os futuros arquitetos que também frequentaram a instituição, 
entre 1966 e 1969, puderam conhecer de perto o diferencial de 
Siza quando ele iniciou a carreira docente. Em 1976 a paixão pela 
sala de aula o trouxe de volta à Escola Superior de Belas Artes 
do Porto. O prazer em compartilhar conhecimentos motivou o 
professor arquiteto a atravessar fronteiras e a ministrar aulas em 
outros países, como Estados Unidos e Colômbia. Ele é, inclusive, 
professor honorário da Southeast University China e China 
Academy of Art e sócio-honorário da Academia de Escolas de 
Arquitectura e Urbanismo de Língua Portuguesa.

The first steps toward Álvaro Siza’s genius started very early 
when, at the age of 16, he began his major in Architecture at the 
Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP), in Portugal, 
an institution he attended for six years. In 1954, one year before 
his graduation, he had built his first work. At ESBAP, Álvaro Siza 
worked alongside the architect Fernando Távora, his professor at 
the time and one of the most influential professionals in his area.

Future architects who also attended the institution, between 
1966 and 1969, had the chance to witness Siza’s quality when he 
began teaching. In 1976, his passion for the classroom brought 
him back to the Escola Superior de Belas Artes do Porto. The 
satisfaction of sharing his knowledge motivated the professor 
and architect to cross over his own borders by teaching in 
countries such as the United States and Colombia. He is, in fact, 
an honorary professor at the Southeast University China and the 
China Academy of Art, as well as an honorary partner in the 
Academia de Escolas de Arquitectura e Urbanismo de Língua 
Portuguesa. 

Carreira Career

Prêmios Awards



O contexto apresentado justifica porque a SOLLOS lança este 
ano peças assinadas pelo arquiteto. O fato evidencia ineditismo 
porque é a primeira vez que o arquiteto português licencia 
produtos no Brasil. Serão as cadeiras chamadas de “C2” nas 
versões com e sem braços, produzidas em dois tipos de madeira 
natural: tauari e faia. Tauari é uma madeira originária da Região 
Norte do Brasil, Suriname e Guianas. A faia pode ser encontrada 
na Europa Central. Além das cadeiras que trazem o talento de 
Álvaro Siza, também serão lançados o banco IBERÊ e a mesa 
M. “Uma cadeira que parece uma cadeira, uma mesa que parece 
uma mesa”, avalia o arquiteto ao ser questionado sobre as peças 
que cria.

O diretor criativo da SOLLOS, Jader Almeida, explica que 
o nome de Álvaro Siza veio através da designer Baba Vacaro. 
Segundo ele, em 2014, Baba os contatou para o desenvolvimento 
dos móveis que seriam usados no Pavilhão de Estratégia Urbana, 
no parque do Ibirapuera, em São Paulo. As cadeiras, as mesas 
e os bancos desenhados pelo arquiteto português foram parte 
integrante do pavilhão também projetado por Siza em conjunto 
com Eduardo Souto de Moura. 

Jader Almeida considera que foi uma feliz coincidência que veio ao 
encontro dos planos que estavam andamento, já que a SOLLOS 
possuía alguns nomes em pauta para agregar ao portfólio em 
2015. “O traço do arquiteto Álvaro Siza é de uma simplicidade 
contundente, uma aguçada percepção arquitetônica que possui a 
maestria inconfundível da obra dele. Estamos felizes e satisfeitos 
com o licenciamento dos produtos de Siza”, avalia Jader.

This brief context justifies why, this year, SOLLOS is releasing 
pieces signed by the architect. This fact demonstrates the how 
unusual this is, since it is the first time that the Portuguese 
architect allows his products to be released in Brazil. They are 
the chairs known as “C2” in versions with as well as without 
arms, built in two types of natural wood: tauari and beech. The 
tauari is a timber originating from the Northern Region of 
Brazil, Suriname and the Guyanas. Beech is commonly found 
in Central Europe. Along with the chairs that carry the talent 
of Álvaro Siza, are also beign released the IBERÊ stool and the 
M tables. “A chair that looks like a chair, a table that looks like 
a table”, assesses the architect when questioned about the pieces 
he creates.

The creative director of SOLLOS, Jader Almeida, explains 
that Álvaro Siza’s name came to him through the designer 
Baba Vacaro. According to him, in 2014, Baba contacted him 
for developing the furniture that would be used in the Urban 
Strategy Pavilion, at the Ibirapuera Park, in São Paulo. The 
chairs, tables and stools designed by the Portuguese architect, 
were a fundamental part of the pavilion, also designed by Siza in 
conjunction with Eduardo Souto de Moura.

Jader Almeida considers it a joyous coincidence that met with 
plans which were already in motion, since SOLLOS already had 
some names it would like to add to its portfolio in 2015. “The 
artistic stroke of the architect Álvaro Siza is of a compelling 
simplicity, a keen architectural perception which carries the 
unequivocal mastery of his work. We are happy and glad with 
the licensing of Siza’s products”, assesses Jader.

Álvaro Siza e a SOLLOS Álvaro Siza and SOLLOS

C2
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The designer Jader Almeida, from Santa Catarina, introduces 
his creations for 2015 in a showcase which celebrates the 
solid partnership with SOLLOS. Among the releases, are the 
highlights CLAD and TIME. The first presents pieces with a 
reference to Cyclad Art. Its organic lines, at times biomorphic, 
appear in the chairs and armchairs of solid wood, worked to the 
limit of resistance. The second, on the other hand, composed 
of display cabinets, bar and buffet, assembled in metal, marble, 
wood and acrylic, displays compelling shapes, both by their 
construction and the transparency effect that its acrylic panels 
will provide.

New approaches to brand name classics, which are in a constant 
process of perfection, and accessories such as the lamps and 
pendant lamps can also be seen. The DORA and ISA armchairs 
get their own versions of loveseats, with orchestrated proportions 
for those environments in which an armchair is not enough, 
yet do not warrant a sofa. The MATRIZ line, created in 2008, 
is going to the bedroom with the release of a bed. The award-
winning BANK table will have new options for finishing touches, 
as well as a version with a structure adapted to hold a glass top.

Another great novelty is the release of some furniture pieces 
designed by the Portuguese architect Álvaro Siza. This 
partnership marks the beginning of a new day at SOLLOS, 
which intends to bring great names into its portfolio within the 
coming years.

The building of over 2,500 m², at 345 Nações Unidas Avenue, in 
São Paulo, displays the thinking of the award-winning designer 
who managed the project of the 2015 Boas Novas exhibition. 
It was thought of so that the products may integrate and form 
environments that suggest everyday life, with a careful choice 
of materials, fabric and products that hold uniqueness and 
personality. The project is meant as a suggestion which may bring 
about various interpretations. The idea is to imagine what a house 
or an office might be like, among other spaces.

The launching takes place from March 19th to the 29th, from 
10 a.m. to 7 p.m., for architects, customers and partners of the 
brand. For the first time, this event has been opened to the 
general public.

LANÇAMENTO 2015
LAUNCHING 2015

O designer catarinense Jader Almeida apresenta suas criações 
para 2015 em uma mostra que celebra a sólida parceria com a 
SOLLOS. Entre os lançamentos, destaque para as coleções 
CLAD e TIME. A primeira traz peças com referências da 
Cyclad Art. Suas linhas orgânicas, hora biomórficas, aparecem 
em cadeiras e poltronas em madeira maciça, trabalhadas no 
limite da resistência. Já a segunda, composta de cristaleira, bar 
e buffet, confeccionadas em metal, mármore, madeira e acrílico, 
apresenta formas instigantes, seja pela construção ou o efeito de 
transparência que os painéis de acrílico proporcionarão.

Novas abordagens dos clássicos da marca, que estão em constante 
aperfeiçoamento, e acessórios como luminárias e pendentes 
também poderão ser vistos. As poltronas DORA e ISA ganham 
versões de sofá/namoradeira, com proporções orquestradas, 
para aqueles ambientes que uma poltrona não é suficiente, mas 
também, não pedem um sofá. A linha MATRIZ, que nasceu 
em 2008, vai para o quarto, com o lançamento de uma cama. A 
premiada mesa BANK terá novas opções de acabamentos, além 
de uma versão com estrutura adaptada para receber um tampo 
de vidro. 

Outra grande novidade fica por conta do lançamento de alguns 
móveis desenhados pelo arquiteto português Álvaro Siza. Esta 
parceria marca o início de um novo momento da SOLLOS, que 
pretende unir grandes nomes em seu portfólio para os próximos 
anos.

A edificação de mais de 2500 m², na Av. das Nações Unidas, 
345, em São Paulo, apresenta a maneira de pensar do premiado 
designer, que dirigiu o projeto da mostra Boas Novas 2015. Ela foi 
pensada para que os produtos se integrem e formem ambientes 
que sugerem a vida cotidiana, com uma cuidadosa escolha de 
materiais, tecidos e produtos que carregam em si individualidade 
e personalidade. O projeto é como uma sugestão que pode gerar 
interpretações diversas, a ideia é imaginar como poderia ser uma 
casa, um escritório, entre outros ambientes.

O lançamento acontece de 19 a 29 de março das 10 h às 19 h 
para arquitetos, clientes e parceiros da marca. Pela primeira vez, o 
acesso ao evento foi dado ao público em geral.

SEGUNDO PISO | SECOND FLOORPRIMEIRO PISO | FIRST FLOOR
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O distrito de Brera, no centro histórico de Milão, segunda maior 
cidade da Itália e considerada a capital mundial do design, reúne 
galerias, antiquários e ateliês de arte. Moradores e visitantes do 
local têm forte repertório cultural. Este foi o local escolhido pela 
SOLLOS para sediar a primeira mostra exclusiva da marca na 
programação do Milan Design Week 2014, a mais expressiva 
semana do setor no mundo.

Jader Almeida, que assina a coleção e o projeto expositivo, 
avalia que a presença reafirmou a proposta da SOLLOS de se 
posicionar como uma marca global.

A mostra intitulada de “Good News from Brazil” apresentou 
50 peças produzidas em acabamentos e materiais diversos, 
com destaque para as consagradas no mercado nacional, como 
a cadeira BOSSA. A peça foi muito elogiada pela chef de 
cozinha Carla Pernambuco. “O trabalho do Jader Almeida me 
surpreendeu pelas formas orgânicas que transmitem exatamente 
o que busco“, revela Carla. 

A estilista Raquel Blay Davidowicz também percebe que Jader 
com seu minimalismo recorrente retrata de forma sofisticada 
materiais e proporções. “Acho o design de Jader Almeida muito 
contemporâneo, trabalha com refinamento e formas simples. 
Um minimalismo que retrata de uma forma muito sofisticada os 
materiais”. A atriz Carolina Ferraz é outra personalidade que faz 
elogios ao qualificar o trabalho de Jader como cheio de elegância 
e personalidade. “Adoro a maneira leve como faz os encaixes e a 
escolha de materiais, tudo lindo!”, revela a atriz.

O diretor da SOLLOS, Claudio Frank, enfatiza que a marca 
busca integrar o melhor da cultura brasileira com os princípios 
do bom design. “Alcançamos um patamar de qualidade que nos 
permite dar esse passo”, avalia Frank.

GOOD NEWS FROM BRAZIL

The district of Brera, in the historic center of Milan, the second 
largest city in Italy and considered to be the world capital of 
design, brings together art galleries, studios and antique shops. 
Residents and visitors alike have a substantial cultural repertoire. 
This was the place chosen by SOLLOS as the main site for their 
brand’s exclusive exhibition in the Milan Design Week 2014, the 
most expressive design week in the world.

Jader Almeida, who signs off on the collection and the project 
exhibition, gauges that this presence reaffirms SOLLOS’ 
proposal of setting itself as a worldwide brand.

The exhibition, entitled “Good News From Brazil”, displayed 50 
pieces produced with various materials and finishes, featuring 
those already long-established in the Brazilian market, such as 
the BOSSA chair. The piece has received many compliments 
from the renowned chef Carla Pernambuco. “The work of Jader 
Almeida amazed me for its organic forms which transmit exactly 
what I seek”, reveals Carla.

The fashion stylist Raquel Blay Davidowicz also sees that 
Jader, with his recurring minimalism, portrays materials and 
proportions in a sophisticated way. “I find Jader Almeida’s design 
to be very contemporary, it works with the refinement of simple 
forms. A minimalism which portrays the materials in a very 
sophisticated fashion”. The actress Carolina Ferraz is another 
celebrity that gives praise as she qualifies Jader’s work as being 
filled with elegance and personality. “I love the light way that 
he makes the fittings and his choice of material, everything is 
beautiful!”, reveals the actress.

The director of SOLLOS, Claudio Frank, emphasizes that the 
brand seeks to integrate the best of Brazilian culture with the 
principles of good design. “We have reached a level of quality 
which allows us take that step”, evaluates Frank.
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Este ano, a SOLLOS apresenta novamente sua coleção durante 
a Milan Design Week 2015. O local escolhido desta vez foi a 
Via Soferino 40, no coração do distrito de Brera. O espaço é 
uma galeria de aproximadamente 400 metros quadrados, com 
projeto de exposição de Jader Almeida, dando continuidade e 
reafirmando a presença nesse evento global.

O conceito da exposição é a individualidade dos produtos. 
A coleção disposta em uma grande plataforma faz com que o 
visitante perceba todos os detalhes de cada peça. Também, como 
parte integrante da exposição, um painel apresenta um apanhado 
de imagens que revelam um recorte das produções em anos 
anteriores, seguidas de um lounge e um ambiente com mesa e 
cadeiras. Estes dois últimos, dispostos de maneira que possam 
ser experimentados. 

This year, SOLLOS again presents its collection in the Milan 
Design Week 2015. The location chosen this time is 40 Via 
Soferino, in the heart of the Brera district. The space is an almost 
400 square meter gallery, containing the exhibition project of 
Jader Almeida, giving continuity and reaffirming its place in this 
global event.

The concept of the exhibition centers upon the distinctiveness 
of the products. The collection is set on a large platform that 
causes the visitor to see every detail of each piece. Also, as an 
integral aspect of the exhibition, a panel displaying a series of 
images revealing parts of previous year’s productions, followed by 
a lounge and environment with tables and chairs. These last two 
set in a way in which they may be tried out.
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O design, assim como a arte, está presente em quase tudo 
que é produzido pelo homem. Faz parte da nossa cultura e da 
nossa história. Auxilia-nos na comunicação, no convívio, no 
crescimento humano e social. É extremamente importante no 
desenvolvimento de um povo. Nos dá uma nova visão de mundo, 
de sociedade e expande a nossa criatividade. 

Cientes de nosso papel como editores, de registrar a amplitude e 
a importância da produção nacional nos campos de arquitetura e 
design, elegemos como autor em nossa mais recente publicação 
o pensamento artístico de Jader Almeida, por acreditar que ele 
sintetize tradição e vanguarda brasileiros em perfeita consonância 
com o Zeitgeist contemporâneo. Talvez por essa razão o designer 
colecione prêmios nos quatro cantos do mundo.

A obra de Jader Almeida aborda as principais questões do design 
na atualidade: cultura, território, novas tecnologias e materiais 
e, ainda, valor de estima e qualidade percebida nos artefatos 
industriais. Seu desenho atemporal recusa adornos desnecessários 
e agrega beleza e funcionalidade às peças de uso cotidiano.

Um livro serve como instrumento de divulgação e socialização do 
conhecimento a diversos extratos sociais. Nesse horizonte, “Jader 
Almeida, a atemporalidade do desenho”, realizado em parceria 
com a lei federal de incentivo à cultura, teve parte de sua tiragem 
distribuída gratuitamente para bibliotecas, museus e casas de 
cultura espalhados por todo território nacional.

Estruturado em formato de entrevista, conduzida com maestria 
pela crítica de design e jornalista Adélia Borges, apresenta as 
influências e revela o processo criativo e de desenvolvimento de 
peças e móveis de Jader Almeida. 

A publicação foi também finalista na categoria Trabalhos 
Escritos do 28º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, uma 
das mais conceituadas premiações na área de design de produto 
no país, inscrevendo definitivamente o nome de Jader, na história 
do design brasileiro.

JADER ALMEIDA, A ATEMPORALIDADE DO DESENHO
JADER ALMEIDA, THE TIMELESSNESS OF THE DESIGN

Design, as well as art, is present in almost everything that is 
produced by man. It is part of our culture and our history. It 
assists us in communicating, in coexisting, in human and social 
growth. It is extremely important to the development of a people. 
It gives us a new view of the world, of society, and it expands our 
creativity.

Aware of our role as editors, in registering the extent and 
importance of national production in the fields of architecture 
and design, we have appointed as author in our most recent 
publication, the artistic understanding of Jader Almeida, 
for believing that he synthesizes the Brazilian tradition and 
forefront in perfect harmony with the contemporary Zeitgeist. 
Perhaps it is for this reason that this designer collects prizes in 
all four corners of the world.

The work of Jader Almeida broaches the main issues of design 
today: culture, territory, new technologies and material, and 
moreover, the value of esteem and quality perceived from 
industrial artifacts. His timeless designs refuse unnecessary 
adornments and amass beauty and functionality to pieces of 
everyday usage.

A book serves the purpose of disclosing and socializing 
knowledge to various segments of society. In this light, “Jader 
Almeida, the timelessness of design”, accomplished in association 
with the Federal Law for Culture Incentive, had a portion of its 
publishing distributed free of charge to libraries, museums and 
cultural institutions throughout Brazil.

Structured in the form of an interview, conducted with finesse 
by the design critic and journalist Adélia Borges, it presents the 
influences and reveals the creative process and development of 
pieces and furniture by Jader Almeida.

The publication was also a finalist in the category  Written 
Works of the 28th Design Award, promoted by Museu da Casa 
Brasileira, one of the most renowned awards in the field of 
product design in the country, definitively engraving the name of 
Jader in the history of Brazilian design. 

CRIS CORREA - PUBLISHER

EVENTOS 2014
EVENTS 2014

são paulo design weekend Em agosto, Jader Almeida participou da São Paulo 
Design Weekend 2014, com uma exposição exclusiva na Praça Victor Civita, 
homônima ao livro. A instalação assinada pelo designer apresentou móveis, 
croquis, publicações e fotografias no prédio do antigo Incinerador Pinheiros.

boom sp design O “Universo Criativo Brasileiro” foi o tema da palestra de Jader 
Almeida na 7ª edição do BoomSPDesign, Fórum Internacional de Arquitetura, 
design e arte, realizado em agosto em São Paulo. Ele discursou sobre o processo 
criativo, de onde vem as ideias, como tudo se comunica e se intercomunica na 
criação.

vitrum arte Criado por Jader Almeida, o painel de vidro com 1 m² integrou a 
exposição “Vitrum Arte”, realizada em setembro em São Paulo para celebrar o 
primeiro ano no Brasil do marca italiana Valcucine. As obras dos dez profissionais 
foram leiloadas e a renda, revertida para o Instituto Ayrton Senna.

sergio rodrigues, seis decadas de design A convite de Baba Vacaro,  
diretora de criação da loja Dpot, Jader Almeida assinou a cenografia da exposição 
“Sergio Rodrigues, Seis Décadas de Design” realizada de 30 de setembro a 04 
de outubro em São Paulo. “Procurei destacar o processo criativo de Sergio, não 
apenas o resultado”, diz o designer.

boa prosa Realizado na loja Arquivo Contemporâneo CasaShopping , no Rio 
de Janeiro em 12 de novembro, o evento Boa Prosa consistiu em um bate-papo 
descontraído sobre arquitetura e design mediado por Bel Lobo, com Lia Siqueira, 
Carlos Motta e Jader Almeida. 

reconhecimento A mesa BANK, de Jader Almeida, recebeu o 1º lugar na 
categoria Mobiliário no 28º Prêmio Museu da Casa Brasileira. Na categoria 
Iluminação os pendentes PENN e MUSH foram finalistas e selecionados para 
a exposição realizada pelo museu. A mesa DINN recebeu o prêmio Destaque na 
categoria Mobiliário na primeira edição do prêmio W Award.

sao paulo design weekend Jader Almeida participated in the São Paulo 
Design Weekend 2014, in August, with an exclusive exhibition at Victor Civita 
plaza, with the same name as the book. The setting signed by the designer 
displayed furniture, sketches, publications and photography in the old building 
of the Pinheiros Incinerator.

boom sp design The “Brazilian Creative Universe” was the theme of Jader 
Almeida’s lecture in the 7th edition of the BoomSPDesign, International 
Architecture, Design and Arts Forum, which took place in São Paulo, in August. 
He spoke about the creative process, from where ideas originate, and how 
everything communicates and intercommunicates at the creation.

vitrum art Created by Jader Almeida, the 1 square meter glass panel integrated 
the “Vitrum Arte” exhibition, which took place in São Paulo, last September, 
to celebrate the  Italian brand Valcucine’s first year in Brazil. The work of the 
ten professionals was auctioned and the funds donated to the Ayrton Senna 
Institute.

sergio rodrigues six decades of design At the invitation of Baba Vacaro 
- creative director of Dpot -, Jader Almeida signed the scenography of the 
exhibition “Sergio Rodrigues, Six Decades of Design” which took place from 
September 30th to October 4th, in São Paulo. “I sought to highlight Sergio’s 
creative process, not only the result”, says the designer.

boa prose Held at the Arquivo Contemporâneo CasaShopping store, in Rio de 
Janeiro, on November 12th, the Boa Prosa (Good Prose) event consisted of an 
informal conversation about architecture and design mediated by Bel Lobo, with 
Lia Siqueira, Carlos Motta and Jader Almeida.

recognition The BANK table, by Jader Almeida, was awarded first place in the 
Furniture category of the 28th Award of the Museu da Casa Brasileira. In the 
category of Lighting, the PENN and MUSH pendant lamps were the finalists 
that were selected for the exhibition held by the museum. The DINN table 
received the Distinction award in the Furniture category in the first edition of 
the W award.
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Comandando com visão estratégica a materialização de seus 
projetos numa linha complexa e extensa de mobiliário e objetos, 
Jader Almeida alia o mais avançado sistema de fabricação serial 
moveleira com o tratamento requintado e insubstituível do 
acabamento manual.

As peças de Jader Almeida se dão a conhecer em camadas. Cada 
uma delas pode ser saboreada lentamente. 

Tomado como pura forma, projeto em busca da beleza, seu 
desenho é marcante, com linhas finas e fluidas, curvas suaves, 
intersecções arredondadas, equilíbrios delicados no limite da 
física e temas geométricos que se repetem.

Se você se aproxima da peça realizada, vê o efeito que ela causa no 
espaço circundante, a harmonia entre os componentes, a paleta 
de cores, a combinação elegante de materiais. 

Ao se aproximar um pouco mais, o que impressiona é o convite 
acolhedor ao toque das mãos e do corpo, a generosidade das 
linhas que anunciam o conforto. 

Se chegar mais perto ainda, verá a engenharia dos acabamentos. 
São detalhes construtivos perfeitos, numa equação desafiadora 
em que a espessura de cada componente sustenta o máximo 
de peso possível para manter sua forma esguia, preservando o 
máximo possível de leveza.

A comparação de seu trabalho ao de um ourives não 
despropositada. Mas o processo de trabalho de Jader seria o de um 
ourives-relojoeiro, que tem muito apreço à beleza, mas combina 
essa inclinação com uma dedicação intensa ao uso racional de 
materiais, escolhidos para servir ao desenho, à precisão dos 
encaixes e à completa satisfação da função.

Commanding the materialization of his projects with a 
strategic view in a complex and extensive line of furniture and 
objects, Jader Almeida allies the most advanced furniture serial 
manufacturing system to the finest and irreplaceable treatment 
of manual finishing.

Jader Almeida’s pieces make themselves known in layers. Each 
may be savored slowly.

Taken as a pure form, a project in search of beauty, its design is 
remarkable, with thin fluid lines, soft curves, bowed intersections, 
a delicate balance at the very brink of physics and repeating 
geometrical themes.

If you approach the finished piece, you see the effect it produces 
in the surrounding space, the harmony between the components, 
the color chart, the elegant combination of materials.

Coming closer, the thing that most astounds is its soothing 
invitation to the touch of the hands and body, the generosity of 
its lines imparts comfort. 

Coming even closer, you will witness the ingenuity of the 
finishing touches. Perfectly constructed details in an equation 
so challenging that the density of each component supports the 
utmost possible weight to maintain its slender form, preserving 
the utmost possible lightness.

Comparing his work to that of a goldsmith is not unreasonable. 
Though the process of Jader’s work would be that of a goldsmith-
watchmaker, who has much esteem for beauty, yet combines this 
disposition with an intense dedication to the rational use of 
materials, chosen to serve the design, the precision of the fittings 
and the utter fulfillment of its function.

DESENHO EM CAMADAS
DESIGN IN LAYERS

MARA GAMA - JORNALISTA
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Jader Almeida não se vê como artista e se diz conservador. Ele 
diz procurar desdobramentos dentro de seu desenho e não é 
afeito a saltos nem guinadas. Ele parece se aprofundar e tirar 
o máximo de cada bom produto. Prova disso é sua habilidade 
de criar coleções, variações que são a um só tempo compatíveis 
com os objetos geradores e com uma boa quantidade de itens 
diversos, ampliando a possibilidade de que seus projetos atendam 
aos desejos dos usuários.

Almeida pensa o design como indústria. Pesquisa, técnica e 
estratégia. E ele está em todas as etapas, imerso na busca dos 
valores duráveis: perenidade, atemporalidade, ter conexão afetiva 
com as pessoas, gerar emoção. Seus móveis são feitos para 
envelhecer com dignidade, fazer parte do ambiente, da família, 
da vida das pessoas.

Avesso a generalizações e definições de estilo, Jader não 
compactua com a visão de um design brasileiro único, fiel a um 
cânone e prisioneiro de uma sina. Seu design busca complementar 
os espaços múltiplos que habita o homem contemporâneo, em 
toda a sua extensa variedade.

“Crio peças não para protagonizar um espaço, mas para serem 
coadjuvantes. Meu design é fruto de um trabalho extremo de 
simplificação projetual e, ao mesmo tempo, do ponto de vista da 
produção, minhas peças são muito detalhadas”. 

Jader Almeida does not see himself as an artist and calls himself 
a conservative. He claims to seek unfolding elements within his 
design and this is not done by leaps and bounds. He seems to 
go deep and extract the most out of each product. A testament 
to this is his ability to create collections, variations that are at 
the same time compatible with the generating objects and with 
good amount of varied items, broadening the possibility that his 
projects may serve the needs of their users.

Almeida thinks of design as an industry, researching techniques 
and strategy. He is at every step, immersed in the search for 
lasting values: endurance, timelessness, having an affective 
connection with people, generating emotion. His furniture is 
made to grow old with dignity, to be a part of the environment, 
of the family, of people’s lives.

Being contrary to generalizations and style definitions, Jader does 
not condone the view of a single and unique Brazilian design, 
devoted to a canon and a prisoner of its fate. His design seeks 
to complement the multiple spaces inhabited by contemporary 
man, in all of its vast array.

“I create pieces, not to play a main role in the space, but to play 
supporting roles. My design is the outcome of extreme labor of 
projected simplification and, at the same time, from the point of 
view of production, my pieces are very detailed”. 
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It’s quite clear to me that Jader is one of the foremost furniture designers of our time.
His work is both functional and effortlessly beautiful which is easy to say and very hard to do.

JASPER  CONRAN - fashion designer
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ENTREVISTA
INTERVIEW

Entre as várias conquistas importantes registradas em 2014, 
qual o balanço que pode ser feito?
O ano foi muito significativo. O primeiro ponto que precisa ser 
frisado são os dez anos entre SOLLOS e Jader Almeida, fato que 
resultou na edição de um livro lançado pela editora C4. Outra 
marca de 2014 foi o início de ações para tornar a SOLLOS 
uma marca global. Dentro dessas estratégias, a participação na 
Semana de Design em Milão, em um espaço amplo e exclusivo, 
reverberou positivamente em todos os aspectos.
Com a experiência e maturidade, as coleções adquirem, a cada 
ano, “camadas”. Essas camadas significam outras tipologias de 
produtos, bem como materiais e técnicas ainda não utilizadas. 
Ao olhar para o ano que passou, tenho certeza de que houve 
um grande número de pontos positivos e muito do almejado foi 
conquistado. Um balanço positivo.

E para  2015 o que está sendo almejado?
Gosto da proposta da “continuidade”. Essa ideia pode ser 
associada ao trabalho e aos objetivos constantes nos campos de 
pesquisa, desenvolvimento de produtos e aperfeiçoamento. Busco 
juntamente com a equipe SOLLOS ascensão plena, onde todo o 
conjunto tenha uma evolução constante baseada nos resultados já 
alcançados e na perspectiva de novas possibilidades.
Posso resumir que 2015 terá muitas boas novas. Produtos, novas 
técnicas e tipologias serão apresentados nos principais eventos de 
lançamento em São Paulo e Milão, assim como a continuidade 
de ações integradas com todos os envolvidos que participam das 
nossas iniciativas.

A essência do desenho de um designer é um fator fundamental. 
Qual a essência do seu desenho?
Gosto da ideia do silêncio. Na minha concepção, isso significa 
aquele objeto que cumpre a função de maneira silenciosa, 
não obstrui, conecta as pessoas, viaja pelo tempo e permanece 
elegante. Acredito que talvez estes sejam os princípios do meu 
trabalho.

Esses são alguns dos diferenciais que também conquistam o 
mercado internacional?
Sempre falo do design para pessoas, independente de 
regionalismos ou nacionalidade. Gosto da ideia de que o bom 
design se comunica em todas as línguas. Logo, penso que a 
consequência de um trabalho consistente e que contenha em si 
unidade de linguagem, transcende fronteiras de maneira natural. 
Acredito que estes sejam os principais atributos que agradam 
pessoas dos mais diversos países. 

Quais seriam os outros diferenciais?
A leveza, o traço fluido, a delicada e equilibrada escolha dos 
materiais somada ao compromisso com o bom desenho.

Jader Almeida considera que em 2014 a SOLLOS 
deu importantes passos no mercado internacional e 
enfatiza o aperfeiçoamento como um dos objetivos 
constantes da marca.

Jader Almeida considers that in 2014 SOLLOS has 
taken important steps into the international market 
and emphasizes improvement as one of the brand’s 
constant objectives.

Among the many important achievements registered in 2014, 
what is the balance that may be read?
The year has been very meaningful. The first point that must be 
highlighted are the ten years of SOLLOS with Jader Almeida, 
something that has resulted in the editing of a book published by 
C4 publishing. Another distinction of 2014 were the first steps 
to making SOLLOS a worldwide brand. Within these strategies, 
the participation in the Milan Design Week, in a broad and 
exclusive space, echoed positively in all aspects.
With experience and maturity, collections acquire, at each year, 
“layers”. These layers signify other typologies of products, as well 
as materials and techniques that have yet to be used. Looking 
back at the past year, I am certain that there were a great number 
of positive points and very much of what we aspired was achieved. 
A positive balance.

And for 2015, what is being aspired?
I like the proposal of “continuity”. This idea may be associated 
to the work and the constant objectives in the fields of research, 
product development and improvement. I, along with the 
SOLLOS team, seek full ascension in which the entire set 
maintains a constant evolution based on the results already 
achieved and in the perspective of new possibilities.
I can summarize that 2015 will have many good news. Products, 
new techniques and typologies that will be presented in the main 
showcase events in São Paulo and Milan, as well as the continuity 
of integrated actions of all those involved and who participate in 
our initiatives.

The essence of a designer’s plan is a fundamental factor. What 
is the essence of your design?
I enjoy the idea of silence. In my understanding, this means 
the object that fulfills its function in a silent fashion, without 
obstructing, it connects people, travels through time and remains 
elegant.
I believe that perhaps these are the principles of my work. 

Are these some of the distinctions that also win over the 
international market?
I have always told people about design, independent of 
regionalism or nationality. I like the idea that good design 
communicates in all languages. Therefore, I believe that the 
consequence of a consistent work and which contains language 
in itself, transcends borders naturally. I believe that these are the 
main attributes that please people of the most diverse countries. 

Which would be the other distinctions?
Lightness, the fluid stroke, the delicate and balanced choice of 
materials added to the commitment to a good design.
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