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Sinfonia marinha
Desenhado pelo jovem designer Raphaël Leloux para um maestro de música clássica,  
o superiate Symphony foi um dos grandes vencedores do Showboats Design Awards 2014
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L ogo em sua primeira aparição pública, o superiate de luxo Symphony arre-
batou prêmio ao jovem Raphaël Laloux, que foi o grande vencedor na ca-
tegoria Young Designer Of TheYear, no último Showboats Design Awards. 
Com mestrado em design de transportes no Institut Supérieur du Design 

de Valenciennes, na França, Laloux sonhava em se tornar um designer de carros, mas 
rapidamente as oportunidades o levaram para a área de design naval e ele abraçou a 
proposta. Depois de um estágio com um dos grandes artesãos de iates, Franck Dar-
net Design, Laloux trabalhou no estaleiro de veleiros especiais com Philippe Briand 
e atualmente compõe a equipe da Loguer Design, em Miami, como designer de iates

Para o superiate de luxo Symphony 60m, desenhado sob encomenda especial-
mente para um maestro de renome internacional que deseja explorar o mundo com 
sua família, Raphaël Laloux propôs uma experiência única que foi totalmente pensada 
de acordo com o desejo do seu cliente. O projeto encaixa-se em perfeita harmonia 
com a natureza, oferecendo uma visão de 360 graus do ambiente circundante e ainda 
faz alusão explícita a uma sala de música clássica com suas plataformas arredondadas. 
Graças à espiral curvilínea sobre a superestrutura, o proprietário pode desfrutar de 
uma navegação tranquila com uma visão de longo alcance, que possibilita usufruir das 
mais belas paisagens marinhas. 

Inspirado no mundo da ópera, o Symphony tem uma escada dramática que for-
nece acesso a todos os pavimentos, geminada por uma lâmina que termina na piscina. 
Em tese, os três andares do iate podem ser acessados tanto pela escadaria como pela 
passarela que desliza em espiral em torno do mastro. O deck principal é dedicado à 
sala de estar com assentos distribuídos em todos os espaços e, na plataforma, locali-
zada no casco, os hóspedes podem embarcar com segurança no Symphony, que pro-
mete oferecer aos tripulantes uma aventura singular. Para falar sobre a sua recompensa 
como Jovem Designer do Ano, Raphaël Laloux concedeu esta entrevista exclusiva à 
Revista Iate, na Europa. u

Inspirado no mundo da ópera, 
o projeto faz alusão a uma sala 
de música clássica, com suas 
plataformas arredondadas. Na 
outra página, o jovem designer 
Raphaël Laloux com o prêmio
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Revista iate: Como foi a sua emoção ao receber 
o prêmio Jovem Designer do ano?
raphaël laloux:  Foi com grande honra que recebi esse 
prêmio de um júri formado pelos designers mais influentes da 
indústria de iatismo, pelos quais tenho profunda admiração.

Ri: o que pode mudar em sua carreira de jovem designer após essa premiação?
Rl: O título de Jovem Designer do Ano é um trampolim para mim, uma forma 
de reconhecimento e visibilidade no círculo fechado do design de iates.

Ri: Como você descreveria seu estilo como designer?
Rl: Meu estilo é minimalista e pode ser sintetizado entre a 
utilização do espaço arquitetônico e o design de automóveis, tudo 
isso em total harmonia com a poesia do mundo marinho.

Ri: em sua opinião, quais são as novas tendências do design de iates de luxo?
Rl: A tendência recorrente visa à integração do iate em seu universo natural, 
através da transparência dos espaços e abertura para o mar, equilibrando uma 
equação que envolve conforto e segurança num ambiente que esteja de acordo 
com os novos regulamentos ambientais, voltados ao respeito à natureza.

Ri: Quais os seus modelos favoritos de iates?
Rl: Aprecio o design minimalista e atemporal do Wally Power 118 e 
o iate Maltese Falcon, que continua a ser um ícone de inovação.

Ri: Com que frequência você desenvolve novos projetos?
Rl: Trabalho com vários projetos ao mesmo tempo e tento me organizar de acordo 
com as prioridades e os prazos. Sigo um planejamento para definir o tempo que cada 
etapa deve levar para um novo projeto e acompanho esse processo do início até o fim.

Ri: o que motiva você nessa área de design de iates?
Rl: A vontade de viver dessa profissão, que é uma de minhas paixões, 
além do desafio de trabalhar em projetos únicos e excepcionais e ver que 
minhas ideias se materializam, tornando-se uma realização concreta.

Ri: Quais são suas fontes de inspiração?
Rl: Minha inspiração vem da arquitetura moderna do século 20, com referências 
como Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier e no design automotivo 
e de outros meios de transporte, como Pinninfarina e Giugiaro. Também me inspiro 
na observação da natureza, que é, para mim, uma fonte de infinita reflexão.

Ri: Qual era o seu sonho de infância?
Rl: Desde o dia em que tive a revelação de que os objetos que nos cercam todos 
os dias eram o trabalho de criadores, me determinei a me tornar um deles.

Ri: se pudesse guardar apenas três utensílios de trabalho, o que você escolheria?
Rl: Um bloco de papel, um lápis e um computador. Esses três 
elementos são suficientes para desenvolver um projeto.

Ri: Quais são seus próximos projetos?
Rl: Em primeiro lugar, gostaria de adquirir experiência numa estrutura 
de renome para desenvolver minhas habilidades antes de me aventurar 
na possível criação de minha própria agência de design.

o Symphony tem uma escada 
dramática que fornece acesso 
a todos os pavimentos, 
germinada por uma lâmina 
que termina na piscina


