O FAMOSO ARQUITECTO BRASILEIRO OSCAR NIEMEYER
ASSINA A NOVA COLECÇÃO DE JÓIAS H. STERN
A SUA PAIXÃO POR CURVAS É A INSPIRAÇÃO DA NOVA COLECÇÃO

Oscar Niemeyer é o mais famoso arquitecto brasileiro. Considerado um dos mais
influentes nomes da arquitectura moderna internacional, é o responsável pelo
projecto de Brasília, a capital do país construída nos anos 50 e de muitos outros
emblemáticos edifícios, incluindo a sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, em
colaboração com o mestre francês Le Corbusier.
A colecção H. Stern by Oscar Niemeyer é uma iniciativa de Roberto Stern, presidente e
director criativo da marca, que sempre deu especial ênfase às formas orgânicas e
sinuosas na joalharia. “Nós não encontramos linhas rectas na natureza, por isso eu
gosto de linhas assimétricas e contornos irregulares, que são mais humanos e
naturais”, refere Stern. Foi esta opinião partilhada pelo arquitecto que levou Stern a
lançar esta colecção. Pela primeira vez, Niemeyer aprovou pessoalmente a colecção de
jóias criada em sua homenagem e baseada nos seus próprios esboços, nas suas linhas
curvas.
Os designers H. Stern inspiraram-se não nos trabalhos finais de Niemeyer mas sim nos
elementos primários da sua criação: nas despretensiosas linhas e contornos que foram
transformados em arte, tais como Brasília – capital do Brasil, Pampulha – projecto em
Minas Gerais, o Edifício Copan – em S. Paulo, ou o surpreendente Museu
Contemporâneo de Niterói.
A colecção H. Stern by Oscar Niemeyer inclui jóias em ouro e diamantes, composta por
seis linhas diferentes e chamadas com nomes dos seus trabalhos e projectos mais
relevantes: Brasília, Pampulha, Copan, Sketch, Curves e Flower.

A nova colecção H. Stern by Oscar Niemeyer encontra-se disponível na loja Machado
Joalheiro, Porto.
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