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Evento on-line une veganismo e design ético
vidasimples.co/colunistas/veganismo-participa-de-movimento-mundial-de-design-etico/

Clô Azevedo

Sustentabilidade, bem-estar animal e a crescente demanda dos consumidores por
produtos éticos revolucionam o design de interiores.

Começa na semana que entra a primeira Vegan Interior Design Week ™. Uma
conferência online de cinco dias que acontecerá de 1 a 5 de novembro de 2021, voltada
para o design de interiores ético mundial. 

Criada por Aline Dürr, fundadora da Vegan Interior Design, a conferência chega até nós
com uma abordagem criativa para acabar com a exploração animal, bem como a
celebração da evolução do design saudável e sustentável.

Acompanho Aline em suas redes sociais já há algum tempo e confesso que me
surpreendi com sua iniciativa de criar um evento visionário e muito apropriada para os
dias atuais. Anteriormente aqui mesmo nesta coluna, escrevi uma matéria sobre o

https://vidasimples.co/colunistas/veganismo-participa-de-movimento-mundial-de-design-etico/
https://promo.vidasimples.co/outubro-gentileza/?utm_medium=site&utm_source=site&utm_campaign=banner-materias


2/4

recente crescimento do movimento vegano no design de interiores. Um tema inovador
que a princípio vem chamando muito minha atenção.

O conceito da Vegan Interior Design Week ™ vai além das tendências usuais de design
de interiores. Conteúdos que exploram não somente os desafios que cercam as
mudanças climáticas e ecológicas através do olhar do design de interiores, como
também a ética, saúde, ciência e tecnologia. Assuntos que constantemente tem se
mostrado de extrema urgência.

Um evento para todos

“A Vegan Interior Design Week é para todos!” Diz Aline Dürr. Ela reforça sua paixão pelo
tema dizendo que “o evento é para todos que vivem, dormem, comem ou trabalham em
um espaço, sejam veganos ou não.

Neste lugar podemos incluir também designers de interiores que desejam aprender mais
sobre design ético. Fabricantes que desejam se conectar com empresas que tenham
interesses semelhantes. Ou qualquer pessoa que esteja interessada em criar espaços
mais saudáveis, sustentáveis   e livres de crueldade.

O evento conta com mais de 30 palestrantes globais dos Estados Unidos, Canadá,
México, África do Sul, Austrália, Índia, Reino Unido, Grécia, Alemanha, Áustria, Itália,
Espanha e Holanda. Com experiência no assunto, se apresentam cobrindo vários
aspectos do design de interiores vegano, têxteis, tipos de materiais, psicologia,
marketing, investimentos, biofilia entre outros temas.

O evento simultaneamente homenageia e promove o trabalho de um coletivo
diversificado de criativos mudando a indústria. Nos expositores poderemos encontrar
desde roupa de cama feita de maneira ética até tintas de parede sem toxinas.
Desenvolvedores de materiais de última geração, até fornecedores de móveis
conscientes.

Networking vegano
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“Evento é para todos que vivem, dormem, comem ou trabalham em um espaço, sejam veganos ou
não”.  |Toa Heftiba | Unsplash

“A verdadeira mudança acontece a partir das conexões que fazemos. Portanto uma das
características mais importantes desta conferência virtual serão as sessões diárias de
networking”, afirma Aline Dürr. Em outras palavras, acredita no poder de conectar
profissionais, ou indivíduos com ideias semelhantes a fim de trabalhar em prol de um
objetivo comum.

Serão quatro painéis de discussão com os temas “Mudança”, “Escolha”, “Desafios” e
“Comunicação”, que terão como foco os diferentes ângulos do design de interiores ético.
Nos expositores virtuais encontraremos marcas como Flocus®, Desserto®, Vossen®,
House of Upcycling, Ammique®, Malai, Graphenstone, Mogu, Duvet Hog® e Ettitude®.

A conferência será hospedada na plataforma digital da Beyond Animal, fundada no final
de 2021. A Beyond Animal é uma plataforma de networking e fintech (termo utilizado
para empresas que oferecem soluções mais simples e baratas para a população)
conectando todo o ecossistema de interessados   na economia vegana.

Aline nos convida a um aprendizado diferenciado sobre como criar espaços para morar e
trabalhar de forma mais justa e consciente. Como ela diz “uma reflexão criativa pelo fim
da exploração animal e celebração da evolução humana e do design”. A inscrição é
gratuita através do site do evento Vegan Interior Design Week.  

Um passo grande para o mercado de design. Daqui em diante não haverá outro
caminho!

http://www.veganinteriordesignweek.com/
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Clô Azevedo é arquiteta e acredita que a casa é uma extensão das vidas que a habitam.
Desenvolve projetos de design de interiores afetivos para conectar pessoas com suas
histórias, inspirando a reinventar seu próprio espaço, morar bem e viver melhor. Seu site
é designafetivo.com.

*Os textos de nossos colunistas são de inteira responsabilidade dos mesmos e
não refletem, necessariamente, a opinião de Vida Simples.
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