Portugal Inovador

Diferenciação,
exclusividade e
empenho

Mariana Esteves Serra é a diretora criativa e sócia
fundadora da Spaceroom, atelier que abriu em 2009.
À conversa connosco, explicou como surgiu o atelier
e qual a sua posição no mercado atual.
Na génese do atelier, está a intenção de criar um espaço onde a
nossa interlocutora pudesse realizar as suas criações que, no fundo,
são todo o tipo de mobiliário com peças de autor e à medida. Estão
prestes a lançar uma nova marca, juntamente com um parceiro ligado
aos mármores e outros designers nacionais, que será apresentada
em Paris, em janeiro, com a assinatura de várias peças por Mariana
Esteves Serra e com a particularidade de todas as peças conterem
pedra natural, ferro e madeira. O objectivo passa por criar pelas única
que se adaptem a todo o tipo de espaços.
Trabalham em conjunto com outros ateliers, nomeadamente de
arquitectura e engenharia com quem juntam sinergias. “Oferecemos o
serviço chamado chave-na-mão, principalmente para clientes estran-

geiros e pessoas que não possuem muito tempo”, explica a fundadora.
A maior parte das suas obras situam-se no setor residencial mas
também efetuam trabalhos de design de interiores em restaurantes e
escritórios. Para a designer, impera que “as suas produções denotem
a sua assinatura mas o mais importante é que o aspeto final se enquadre com o gosto e com as pretensões do cliente”. A sua inspiração
vem primeiramente da conversa informal que tem com este, onde se
procura o estabelecimento de uma relação de empatia e onde este é
convidado a explicar tudo o que pretende. No entanto, é no dia-a-dia
que a criadora encontra a sua inspiração, sendo alguém que está
sempre atenta ao entrar em determinados espaços, sobretudo perante
as diferentes realidades que encontra nas suas viagens.
A Spaceroom já realizou projetos para Inglaterra, Brasil e Angola
mas gostavam de efetuar projetos em Itália, cultura que consideram
muito rica e que apreciam particularmente. Sobre o lugar do seu atelier
no mercado, diz-nos a directora criativa que a empresa foi aberta “na
crise e na altura que Angola estava a disparar, o que foi ótimo porque
conseguimos mantermo-nos em Portugal e trabalhar directamente
para lá”. Os nossos projectos não seguem propriamente tendências,
mas gosto de estar actualizada e é por isso que tento marcar presença
nas maiores feiras do sector, é lá que renovo energias para futuros
processos criativos”.
Para o futuro, ambicionam trabalhar mais na área da hotelaria,
em espaços exclusivos e pretendem, enquanto Spaceroom, oferecer
ao cliente um produto feito em Portugal. “Sobretudo queremos continuar a fazer um bom trabalho, a ser reconhecidos e acima de tudo
recomendados”, conclui a empresária.

