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SONO O PRAZER SUBESTIMADO
UNIÃO DE FACTO LINDE WERDELIN & PORTO QTA DO NOVAL 1963
BEST OF BOMBONS DEVORAR E CHORAR POR MAIS
PORCELANA VIAGEM À ROYAL LIMOGES
LUXO NA SUÍÇA COM A AUDEMARS PIGUET

SUPLEMENTO ESPECIAL PORTO



72 | EPICUR VIII INVERNO 2016

Finlândia, maternidade de intrépidos 
pilotos de automóveis, cemitério de 
geniais realizadores de cinema ou, nas 

imortais palavras dos Monty Python:

Finland , Finland , Finland
The country where I want to be
You're so sadly neglected
And often ignored...

Foi assim que cresci sem apreender a 
Finlândia. Sem que me desse conta, foi a 
Finlândia que tomou conta de mim.  

O OBJETO | por Raul Sousa

Yrjo Kukkapuro

Saturn Sofa 
Yrjö Kukkapuro (nascido a 6 de abril de 
1933) é um arquiteto finlandês de interio-
res e designer de mobiliário com um traba-
lho impossível de ignorar. A sua carreira 
começou na década de 1950, enquanto es-
tudava na Academia de Design em Helsín-
quia. A peça mais famosa de Kukkapuro é 
a cadeira Karuselli (carrossel), considerada 
a cadeira mais confortáve do mundo em 
1974. Pertence à coleção do Museu de Arte 
Moderna de Nova Iorque. Infelizmente, 
nunca me surgiu a oportunidade de me 
sentar numa (algo que pretendo corrigir 

em breve). Mas tomei entretanto posse de 
um conjunto de cadeiras Saturn fabricadas 
em pele e fibra de vidro que, se não ganha-
ram em 1974, tal se deverá apenas ao facto 
de serem de 1966. Cada Saturn tem a sua 
própria base de fibra de vidro circular, per-
mitindo que os módulos sejam aparafusa-
do em conjunto e rematados com braços, 
de modo a obtermos uma única cadeira ou 
opções de vários lugares. Portanto:

...Finland, Finland, Finland
Finland has it all. E
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