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A aquarela é uma mistura de tinta e água

sobre uma superfície, simultaneamente,

uma parede de cobogó, é formada por

um conjunto de peças iguais ou com

poucas variações. Sendo assim, o

Cobogó Mezcla nasce a partir da

percepção de que, em ambos os casos, o

início do processo está diretamente

ligado a um fator comum, ou seja, a um

padrão, mesmo que não exista nenhum

desenho aquarelado igual ao outro.



Criamos este elemento, que contrapõe

o linear e o fluído, a partir da ideia de

que, com um único modelo, fosse

possível gerar uma diversidade

composições.

Considerando que cada detalhe faz toda

a diferença em um projeto com cobogó,

as cores deste modelo, em cerâmica

esmaltada, poderão variar de acordo

com as opções do catálogo Manufatti,

ampliando a gama de possibilidades

criativas.



Esta peça reflete a inspiração da aquarela na

mancha orgânica interna, que separa o espaço

cheio do vazio, e nas bordas leves e delicadas

que formam uma moldura, como a de um

quadro. Através desta volumetria mais fluída,

pode ser criado um objeto manufaturado,

passando a sensação de um trabalho feito à

mão, ou seja, de que uma peça, mesmo com

imperfeições, sempre será perfeita.







Como em uma aquarela, onde

temos a mescla de tinta e água,

trazendo para a pintura uma

diversidade de marcas coloridas e

contribuindo para que cada

desenho seja único, o Cobogó

Mezcla acrescenta esta mistura na

Arquitetura, transformando cada

peça em um elemento único que,

dispostas em conjunto, tornam a

composição de cobogós especial,

diversificada e marcante, como as

pinceladas de uma pintura.
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