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DO NAPERON DA TIA ROSA À CADEIRA DESENHADA HOJE DE MANHÃ, A DECORAÇÃO TODA, NA PONTA DO RATO / FROM
AUNTIE'S TABLE CLOTH TO THE CHAIR JUST DRAWN THIS MORNING, please scroll down to read the post in english

Quarta-feira, 24 de Julho de 2013

italians still do it better
mesmo. Sempre o fizeram, deve ser uma coisa que põem lá na água da torneira. Quando o
não fazem melhor, fazem-no antes, pelo menos.
Falo por mim, no que toca a pôr a melhor baixela a uso, bom, digamos que não ponho.
Porquê? Porque se parte. O senhor Mario Luca Giusti, florentino, pegou no clássico italiano,
o lato, o dos filmes, não falo aqui para académicos - também não estou a ver académicos
a frequentar este antro fátuo de vaidades menores como a deco. Bom, pegou no clássico
italiano, e em vez de o moldar em cristal, moldou-o em acrílico e sus muchachos,
policarbonato e melamina.
E estes usam-se sem pena nem esmero extremos, todos os dias, quando apetece. E se
escorregarem na sabonária, não faz mal, é plástico.
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funfurde
Da esquerda para a direita: Jarro Federica, €45; castiçal, €42; copo baixo, Venezia, €10; prato de bolo com cupola, €56; flute
Dolce Vita, €14; pratos Tenax, €12,50 e €15,50 e copos St. Moritz, €25 o par. No fundo, detalhe de Judite e Criada, de Artemisia
Gentileschi, 1593-c.1656.
From left to right: Pitcher Federica, €45; candlestick, €42; tumbler, Venezia, €10; cake plate with cupola, €56; flute Dolce
Vita, €14; dishes Tenax, €12.50 and €15.50 and cups St. Moritz, €25 a pair. In the background, detail of Judith and Maid,
Artemisia Gentileschi, 1593-c.1656.
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indeed. They always have, must be something in Italy tap water. When not better, at least
before.
I speak for myself, when it comes to putting the best tableware to use, well, let's say I do
not. Why? Because it breaks. Mr. Mario Luca Giusti, from Florence, took the Italian classic,
the broadest one, the one from movies, I'm not speaking for academics - also I do not see
scholars attending this deco fatuos vanity den. Well, he took the Italian classic, and
instead of shaped it in crystal, shaped it in acrylic and sus muchachos, polycarbonate and
melamine.
And these are used without pain or extreme care, every day, when fancy. And if it slps in
soapy water, that´s ok, it's plastic.
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