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Stow it, de James 
Irvine, é a nova peça 
da coleção MATERIA 

 

Destaques: 

• Desenvolvimento da peça feito pelo Studio Irvine, 

num desafio lançado pela Corticeira Amorim 

• Desde o lançamento da coleção, este é o 25º 

objecto a ser apresentado 

• MATERIA junta 12 designers, de sete 

nacionalidades  

 

A nova peça da coleção MATERIA reinventa o conceito de prateleira 

modular em cortiça. STOW IT foi idealizada pelo conceituado designer 

britânico James Irvine no âmbito do projeto Metamorphosis e agora 

adaptada pelo Studio Irvine para a coleção MATERIA.  

Apresentada em 2011, MATERIA é uma coleção comissariada pela 

Experimentadesign para a Corticeira Amorim, composta por objetos 

inéditos de cortiça para o dia-a-dia - que conjugam funcionalidade e 

personalidade - tendo sido projetada para crescer e se adaptar 

gradualmente às expectativas do mercado.  

Depois do lançamento em 2016 de TIPSY, um irreverente suporte para 

uma garrafa de vinho, desenvolvido pelo designer japonês Keiji 

Takeuchi, é agora a vez de STOW IT surpreender o mercado. STOW IT é 

uma prateleira modular de cortiça, que pode ser usada - isolada ou em 

conjunto - para acomodar objetos diversos, como por exemplo um livro, 

um tablet ou um computador. Além desta função, STOW IT ajuda a 

reduzir o ruído em salas de reunião ou em espaços mais vazios. 

Para Marialaura Rossiello, que assumiu a liderança de Studio Irvine após 

o falecimento do seu fundador: “A cortiça é um material multifacetado, 

que tem muito para oferecer em termos de qualidade. Além da 

funcionalidade, esta é uma matéria-prima macia e muito agradável ao 

toque.” E finaliza: “STOW IT cuida dos objetos: é suave e tem um odor 

muito agradável.”  

STOW IT é uma peça útil e discreta, que combina design contemporâneo 

com funcionalidade pura, até ao mais pequeno detalhe. Dada a 

memória elástica da cortiça, STOW IT pode também assumir a forma de 

um original memoboard. 
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Desenvolvido no âmbito do projeto Metamorphosis, STOW IT foi 

originalmente concebido como uma prateleira acústica, com a cortiça 

a ser trabalhada como um elemento arquitetónico, tendo como ponto 

de partida as suas características: isolamento acústico e térmico, 100% 

natural e biodegradável, resistente à abrasão e ao fogo. 

Após o desafio lançado pela Corticeira Amorim ao Studio Irvine, STOW 

IT evoluiu para uma prateleira modular, um objeto de uso diário, 

multifuncional, perfeitamente alinhado com o conceito da coleção 

MATERIA. 

STOW IT é a segunda peça idealizada por James Irvine a integrar a 

MATERIA. Com SIX, James Irvine reforçou a ligação da coleção com o 

mundo do vinho, ao desenhar um fantástico porta-garrafas, ou uma mini 

garrafeira com capacidade para acomodar seis garrafas.   

STOW IT está já disponível para comercialização em lojas de museus, 

de design de interiores e mobiliário, assim como em plataformas 

digitais, com o preço recomendado de 120€. 

 

Sobre James Irvine | Studio Irvine: 

www.studio-irvine.com 

Nascido em Londres, James Irvine licenciou-se em 1984 pela Royal  

College of Art de Londres. No mesmo ano, mudou-se para Milão. Entre 

1984 e 1992, foi consultor de design no estúdio de design da Olivetti em 

Milão, sob a direção de Michele De Lucchi e Ettore Sottsass. Em 1987, 

trabalhou durante um ano no Toshiba Design Centre em Tóquio. 

Regressou a Milão em 1988 e abriu o seu próprio estúdio de design. Os 

seus primeiros clientes foram a Cappellini e a SCP. De 1993 a 1997, além 

de trabalhar no seu estúdio privado, colaborou com o Sottsass Associati, 

sendo responsável pelo departamento de design industrial desse 

estúdio. Em 2004, foi convidado de honra na bienal de design Interieur, 

em Kortrijk, tendo também recebido o título de Royal Designer for 

Industry da Royal Society of Arts, em Londres. 

Em 2007, foi-lhe atribuído o Doutoramento Honoris Causa em Design 

pela Universidade de Kingston. O seu estúdio de design em Milão 

colaborou e ainda colabora com empresas de renome internacional, 

entre as quais a Alias, Arper, Artemide, B&B Italia, Canon, Magis, MDF 

Italia, Mercedes Benz, Muji, Olivari, Olivetti, Offecct, Phaidon, Thonet, 

WMF e Zumtobel.  

Atualmente, o Studio Irvine é gerido pela sua companheira, Marialaura 

Rossiello Irvine, e mantém-se, como sempre, aberto a novos desafios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a Corticeira Amorim SGPS, S.A.:  

Tendo iniciado a sua atividade no século XIX, a Corticeira Amorim tornou-se na maior empresa 

transformadora de produtos de cortiça do mundo, gerando um volume de negócios superior a 640 

milhões de euros em mais de 100 países, através de uma rede de dezenas de empresas subsidiárias. 

Investindo milhões de euros anualmente em I&D, a Corticeira Amorim é uma empresa empenhada na 

promoção desta matéria-prima única, desenvolvendo um portefólio variado de produtos 100% 

naturais que são usados por algumas das indústrias mais tecnológicas e exigentes do mundo, como 

são exemplo as indústrias de vinhos & espirituosos, aeroespacial, automóvel, construção, desporto, 

design de interiores e de moda. 

A abordagem da Corticeira Amorim à escolha de matérias-primas e os seus processos de produção 

sustentáveis estão na base de uma interdependência singular entre a indústria e um importante 

ecossistema, o montado – um exemplo paradigmático em termos de desenvolvimento social, 

económico e ambiental sustentável. 

 

Para informações adicionais contactar: 

Carlos de Jesus 

tel: + 351 968 690 309 

carlos.dejesus.ai@amorim.com 

 

Joana Martins 

tel: + 351 961 786 405 

joana.martins@amorim.com 

 

Isabel Correia 

tel: + 351 937 612 329 

ic@cunhavaz.com 

 

Corticeira Amorim, SGPS, S.A. 

Sociedade Aberta 

Edifício Amorim I 

Rua de Meladas, n.º 380 

4536-902 Mozelos VFR 

Portugal 

 

corticeira.amorim@amorim.com 

www.corticeiraamorim.com 

Instagram: @Amorimcork 

 

Capital Social: € 133 000 000,00 

Matriculada na Conservatória do Registo  

Comercial de Santa Maria da Feira - Portugal 

Nº de Registo e NIPC: PT 500 077 797 
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