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Společnost A Lot of Brasil pochází ze 
Sao Paula. Původně byla vnímána jako 
importér slavných italských značek 
(Magis, Futura, Fasem) a těšila se vel-
kému zájmu, protože cca 75 % brazil-
ské populace má v Itálii přímé předky. 
Brazílie je ale zemí s největším množstvím 
alternativních surovin na světě, přičemž 
90 % druhů fauny a flory zůstává stále 
neznámých, a tak teprve čeká na svoje 
využití. Velkým environmentálním problé-
mem brazilské společnosti je obrovské 
množství různým způsobem vzniklého 
odpadu. To vedlo zakladatele společnosti 
A Lot of Brasil designéra Pedra Franca 

k myšlence založit firemní produkci na 
udržitelnosti a využití tzv. glocality – syn-
tézy globálního s lokálním. Globální slož-
ku představují špičkoví světoví designéři 
a firemní export do celého světa, lokální 
spočívá ve využití typických  brazilských 
materiálů. Mnohé z nich vznikly ve spo-
lupráci laboratoře společnosti A Lot of 
Brasil s výzkumnými ústavy.

Pedro Franco

Pedro Franco není ve světě designu žád-
ný začátečník. Jeho židle Orbital zvítězila 
v roce 2000 v soutěži „also Brazil makes 

Design“. Výhra byla spojena s přeplace-
ním účasti na milánském Fuori Salone. 
Na dalších výstavách Pedro Franco 
postupně představoval svoje produkty 
Orbital Armchair, Supernova Armchair, 
Dreadlock Sestiny, Primavera Sofa, 
Underconstruction Armchair, Carnevale 
Armchair a Esqueleto Chair. 
Umístění úspěšné židle Orbital na titulní 
straně knihy Scenari del Giovane Design 
(autor Vanni Pasca) a také v časopise 
Abitare il tempo vyvolalo téměř hyste-
rii. Charismatický krasavec byl nazván 
novou hvězdou brazilského designu 
a dokonce jeho ambasadorem. Začal 
o brazilském designu přednášet (např. 
na Torino Design Week 2009 nebo 
Salone Satellite 2010, 2012) a popu-
larizaci jihoamerické nábytkové tvorby 
podpořil také jako kurátor výstavy “Brasil 
é Cosi”. Ta v Itálii v roce 2009 představi-
la tvorbu 32 mladých brazilských desig-
nérů. Franco přijal členství v jury různých 
soutěží – The BRIT Design Award 2012, 
Brasilidade Industrial award 2013 a dru-
há vlna spolupráce Itálie s Brazílií tím byla 
odstartována.
Designér, obchodník a vizionář založil 
už v roce 2004 v Sao Paulu společnost 
A Lot Of, která z Evropy dovážela produk-
ty významných italských tvůrců. Brzy vy-
tvořil prodejní síť A Lot of Concept Store. 
Vytyčil si ale mnohem vyšší cíl. Brazílie 
je studnicí nápadů a kolébkou kreativity 
s jedinečným světem surovin a techno-
logického know-how orientovaného na 
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Firemní showroom v Sao Paulo, design 
Alessandro Mendini Pedro Franco
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udržitelnost. Pedro Franco shromáždil 
tým výrobců a specialistů a spustil multi-
kulturní projekt zacílený na globální trh 
a mezinárodní design. Stanovil pilíře fi-
remní hodnoty: výzkum, kvalita a tech-
nologie. Součástí operace bylo zmapo-
vání výrobců, kteří používají alternativní 
technologie v průmyslovém prostředí 
a Franco nezapomněl ani na schopnos-
ti brazilských řemeslníků v amazonských 
vesnicích. Součástí projektu byly konzul-
tace v různých výzkumných institutech. 
Firma vybudovala vlastní výrobní základnu 
pro produkci veškerých plastových částí 
a také vlastní laboratoř LAB workshop.

A Lot of Brasil v Miláně

Byl to začátek velkého dobrodružství 
a cesty do neznáma. První prezentace 
A Lot of Brasil na milánském salónu 
v roce 2013 obsahovala 17 kusů de-
signového nábytku vyrobeného výlučně 
z brazilských surovin, např. z tekutého 
dřeva použitím technologie rotačního 
tvarování. Expozici navrhlo Studio of 
Alessandro and Francesco Mendini. 
Základem kolekce byly známé objekty 
italského designu, např. židle Golem od 
Vica Magistrettiho, Kandissi Sofa, které 
Alessandro Mendini pro tuto příležitost 
překreslil, ale i židle Filcka od Bořka 
Šípka, který měl v tu dobu na italském 
trhu velký úspěch. Další pilíř nabídky za-
jistily nové projekty mladé generace ital-
ských tvůrců (Fabio Novembre a Paolo 
Ulman) a nechyběla ani tvorba brazilské-
ho designéra Henrique Serbeny. Dále 
se na projektu podílely takové osobnosti 
světového významu jako bratři Humberto 
a Fernando Campana, Jum Nakao, Nika 
Zupanc, Pininfarina, Karim Rashid, Ste-
fano Sandona a samozřejmě Pedro 
Franco. 
V roce 2014 už byla firemní prezenta-
ce v Miláně rozšířena o 8 produktů, 2 
designéry a 5 nových surovin, které se 
k výrobě nábytku dosud nepoužívaly. 
Scénografii expozice navrhlo studio 
Mendini. Třetí prezentace byla 100% dí-
lem brazilských sourozenců Campana, 
a to včetně expozice.
V roce 2014 oslavila společnost A Lot 
of Brasil 10 let své existence. Se svý-
mi obchody s názvem A Lot Of Store je 
skutečným vzorem mezikontinentální 
spolupráce. Zájem o kvalitní design pod-
pořily v Brazílii i přednášky renomova-
ných designérů jako Marva Griffin, Fabio 
Novembre, Vanni Pasca, Alessandro and 
Francesco Mendini a Xavier Lust. 
Firma je vnímána jako první velký brazil-
ský producent a první designová značka. 

Od ostatní produkce se liší použitím high-
-tech procesů vycházejících z leteckého 
a automobilového průmyslu, například 
cutting edge technologie (řezání lase-
rem) kombinovaných s řemeslnými po-
stupy. Především ale používá technologii 
injektáže plastů (ecoplastic – recyklova-
ný plast) s příměsí přírodních materiálů, 
jako je açaí, acerola, kokosové vlákno 
a bambus. Nabízí sofistikovaný design 
s „dotykem Brazílie“ s „udržitelným srd-
cem“, cenově dostupný, tedy demokra-
tický. 
A proč jsem vlastně v Miláně Alessandra 
Mendiniho nepotkala? Hosteska mi ře-
kla, že přijde do expozice ve 4 hodiny. 
Využila jsem čas k další prohlídce a pro-
tože znám vztah Italů k času, moc jsem 
nepospíchala. Když jsem se v uvedenou 

dobu vrátila, řekli mi, že už pan Mendini 
odešel… Není Ital jako Ital.

Zdroj: tiskové materiály firmy A Lot of Brasil

Další exponáty z produkce 
A Lot of Brasil najdete v pdf 

verzi tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci HISTORIE

Materiály

 Kokos: kokosová palma roste 
zejména na severu země, využívá 
se slupka ořechu.

 Açaí: typické brazilské ovoce 
z Amazonie má zdravotní účinky: 
podporuje snižování cholesterolu, 
hubnutí, příznivě působí na trávicí 
systém. Dužina obsahuje nekon-
zumovatelná semena, která se 
využívají v procesu injektáže. 

 Acerola je ovoce s vysokým ob-
sahem vitaminu C. Roste hlavně 
na severu země. V procesu injek-
táže se používají pecky plodů. 

 Bambus: v Brazílii se vyskytuje 
zejména v Amazonii. Je obnovi-
telný. 6 měsíců po vysazení do-
sahuje výšky 30 m. Využívají se 
bambusová vlákna.

 Ipê Roxo: nejvíce vyvážený druh 
dřeva. Jeho kůra je bohatá na lát-
ky použitelné ve farmacii, po od-
stranění kůry strom regeneruje za 
2 roky. Kůra se využívá k výrobě 
tzv. tekutého dřeva.

Živoucí legenda italského designu radikál Alessandro Mendini (*1931), člen skupiny 
Alchimia a jeho designérská ikona Kandissi sofa (1976)

Firemní prezentace v Miláně v roce 2014, 
scénografie atelier Mendini
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Kaos, design Pedro Franco. Koncepčně tento produkt vychá-
zí ze systému Underconstruction a z měděné kostry tvaru 
krychle. Původně vyrobený metodou self-made je transfor-
mován do industriální polohy pro dosažení lepší kvality a ceny

Jacaré, design Pedro Franco. Prototyp ze Salone Satelite 2012 
je dnes bestsellerem brazilského průmyslu. Reprezentuje 
syntézu řemeslné a průmyslové výroby. Opakováné kladení  
trapézového modulu v kovovém rámu garantuje ergonomic-
ké parametry a racionalizaci výroby. Název Jacaré (aligátor) 
vychází z optiky. Použití stejného prvku různé velikosti dodává 
zadní straně nepravidelný tvar. Jednoduchá výroba a lehký ma-
teriál (borovice s možností volby povrchové úpravy) umožňují 
snadnou demontáž např. kvůli přepravě. Udržitelný demokra-
tický a krásný design. Kolekce obsahuje několik typů stolů, 
křeslo a židli

Filcka, design Bořek Šípek

Underconstruction, design Pedro Franco. 
Na Salone Satelite měla kolekce úspěch 
už v roce 2010, proto byla o dva roky po-
zději předvedena v nové verzi dokonče-
ná usní z Pirarucu (ryba z amazonského 
deštného pralesa). Zcela individuální pro-
dukt vzniká v součinnosti se zákazníkem, 
který si dle libosti proplete popruhy do 
vnitřní kovové mříže

Esceleto colection, design Pedro Franco. 
První produkt vyrobený v Brazílii, inova-
tivní a velmi žádaný. Vznikne skládáním  
jediného modulu na kovovou podnož. 
K výrobě bylo použito tzv. tekuté dřevo 
(liquid wood), pecky z aceroly (brazilské 
ovoce) a bambusová vlákna. Patentovaná 
technologie injektáže byla vyvinuta ve 
spolupráci s výzkumným střediskem 
University v São Carlos. Tvarování modu-
lu umožňuje z ergonomického hlediska 
příjemné sezení, proto byla díky velkému 
ekonomickému úspěchu i v mezinárod-
ním kontextu vytvořena produktová řada 
(židle s područkami, kancelářská, barová 
a jídelní židle. Kolekce byla předvedena 
na loňském Miláně
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Světoznámé designérské duo – sourozenci Campana, Brazílie

Firemní prezentace v Miláně, v roce 2015, scénografie sou-
rozenci Campana

K2 Sofa, design Alessandro Mendini. Redesign ikony radikál-
ního designu vyrobené použitím amazonského alternativního 
tzv. tekutého dřeva

Kolekce „Estrela“ (hvězda), design Campana. Sourozenci 
Campana se nechali inspirovat mořskou hvězdicí žijící v ko-
lonii. Projekt kombinuje řemeslo a high technologii. Laserovým 
řezáním speciálního robota a následným svařováním různých 
velikostí vznikla kolekce sedacích a stolových prvků originální 
textury


