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Ótica criativa
Nos últimos meses tivemos que
desenvolver nosso lado mais
criativo e o olhar curioso de um
turista para dentro de nossa
própria casa. Mudamos! São
novos hábitos sociais, adotamos
novas tecnologias e formas de
trabalhar, passamos a ter cuidado redobrado conosco e com
tudo que nos cerca. Com essa
nova maneira de ver o mundo,
tivemos que nos reinventar,
tornar as coisas diferentes,
aproveitá-las da melhor forma

possível e deixá-las agradáveis
para o nosso dia a dia. Por isso,
as páginas da edição 143 estão
cheias de inspirações para você
continuar criativo nesta jornada.
Você vai encontrar a versatilidade do arquiteto Luis Renato Machado, que assina dois projetos
de apartamentos diferentes, mas
com plantas iguais. Além disso,
vai conferir como o paisagismo proporciona um ambiente
bonito e saudável dentro dos
lares, e muito mais! Aproveito,

também, para dizer que a 3ª
Mostra do Cidad3 está prestes a
ser inaugurada, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, seguindo
todos os protocolos de segurança. É um espaço de 800 metros
quadrados, com 25 ambientes
assinados por grandes arquitetos
e designers. Agende sua visita,
você irá se surpreender!
Elisangela Peres

www.revistadecorar.com.br
facebook.com/revistadecorar
@revistadecorar
Cidad3
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www.pedradeesquina.com.br

LUIS RENATO MACHADO

A Pedra de Esquina, conhecida pelo seu acabamento
impecável, oferece assessoria total na escolha da peça ideal,
acompanhamento da obra e apoio no pós obra com
consultores experientes e atenciosos.

@pedradeesquina
Rua Homero Vaz do Amaral, 381 -Veleiros - São Paulo
E-mail: contato@pedradeesquina.com.br | Telefone: (11) 5180-7599 | WhatsApp: (11) 98469-0127
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Cris Bertoluci

Victor Falasca Megido

Rosana Soares Bertocco Parisi

@victor_megido

@rosanaparisi

@crisbertoluci

Formado em Comunicação pela
Università La Sapienza, de Roma, com
especialização em Marketing & Sales
pela SDA Bocconi, de Milão, e pela
Esade Business School, de Barcelona.
Foi diretor geral da Faculdade italiana
Istituto Europeo di Design – IED Brasil,
e Managing Director da agência de
marketing e comunicação Armosia Brasil.
Apoiou e colaborou com as entidades
Abedesign, Abit, Adp Abd, Abiesv, Rdi,
Adesp, Abicalçados, Instituto Italiano
de Cultura, entre outras. É consultor e
organizador do livro “A Revolução do
Design – conexões para o século XXI”
(Editora Gente) e escreve sobre design
sob a ótica do mercado.

É Arquiteta e Urbanista pela
FAUPUCCAMP, Especialista e Mestre em
Urbanismo pela mesma escola e Doutora
em Ciências da Engenharia Ambiental
pela EESC-USP. Atua como docente do
curso de Arquitetura e Urbanismo da
PUC-Minas, campus de Poços de Caldas.
É coordenadora acadêmica do projeto
“Gustavo Penna 73/23: arquitetura,
desenho e palavra” e faz parte da Rede
Ibero-Americana Proterra e do Conselho
Consultivo da Rede TerraBrasil de
Arquitetura e Construção com Terra.

Nascida em Caxias do Sul-RS, tricota
desde os 8 anos de idade. É formada
em Moda e Estilo pela UCS e Mestre em
Têxtil e Moda pela Universidade de São
Paulo (USP). Fez o curso de Criação em
Tricô pelo Atelier Knit-1 em Brighton,
na Inglaterra, o que ajudou a mudar
sua visão sobre o que é criação em
Moda. Ajudou a fundar o TresPonto e o
Coletivo Feito a Mão. Em 2015, fez parte
da exposição FIO, na CasaSinLogo,
com esculturas têxteis. Ministra cursos
de Tricô, Crochê, Macramé, Criação,
Modelagem e Arte Têxtil.
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arquitetura | Luis Renato Machado | por Elisangela Peres

Mesma planta,
projetos originais
APARTAMENTOS DE 190M², NO BROOKLIN, EM SÃO PAULO,
MOSTRAM A VERSATILIDADE DO ARQUITETO LUIS RENATO
MACHADO.

C

omo é possível deixar o projeto com a personalidade do cliente,
mesmo com plantas iguais? O arquiteto Luis Renato Machado
respondeu essa pergunta com a entrega de dois charmosos apartamentos na Zona Sul de São Paulo.
As famílias têm o mesmo tamanho: um casal com dois filhos, porém
os gostos são completamente diferentes. Um dos apartamentos tem o
visual mais clean e contemporâneo, o outro, um estilo rústico e urbano.
“Eu gosto de ouvir e traduzir os gostos dos meus clientes e isso define o
estilo do meu trabalho”, diz o arquiteto.
Branco era a maior paixão da proprietária de um dos apartamentos. Luis
Renato seguiu à risca o briefing e utilizou tons neutros para que o branco
se destacasse. O projeto encanta pela suntuosidade.
Os traços próprios, o aconchego, o uso da madeira de demolição e a
rusticidade seduzem no segundo projeto. “Espaço não é dimensão, é
sensação. E a sensação não é só o que a luz e a cor trazem. O espaço tem
que trazer a história! Arquitetura é o baú com a sua história e eu, como
arquiteto, tenho que traduzir esse baú no espaço”, conclui Luis Renato
Machado.

Todo o ambiente foi integrado com a cor branca e tons neutros: sofás, buffets simétricos e mesa de jantar com cadeiras
em couro. O arquiteto deu alguns pontos de cor com as poltronas em azul marinho, tapete e almofadas. Cada buffet suspenso tem seu espelho bronze, ampliando ainda mais o local.
Na mesa de centro, uma lareira ecológica, que foi desenhada
exclusivamente para esse espaço.

18
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arquitetura | Luis Renato Machado | por Elisangela Peres

O projeto uniu as salas de estar, jantar e varanda com lounge e churrasqueira. O piso foi feito com porcelanato em tom cimento
queimado. A lareira ecológica suspensa deixa o ambiente aconchegante e convidativo para os dias frios. As poltronas Barcelona
eram do acervo da família. O sofá, aparador e mesa de jantar são da Dunelli. A família adora música e o piano branco ganhou um
espaço especial, que foi separado da sala de jantar por um biombo da Mentha.

O banco Dunelli foi posicionado em frente ao piano, como área de assento para a plateia de quem estiver
tocando. A esquerda, um jardim vertical natural, que estava na lista de desejo dos proprietários.

20
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Fotos: Henrique Ribeiro

arquitetura | Luis Renato Machado | por Elisangela Peres

Sala de jantar predominantemente branca. Mesa com base em madeira e laca, tampo sobreposto em vidro branco. As cadeiras,
que fazem parte do acervo da família, ganharam novo estofado em couro.
A luminária se destaca no ambiente, mesclando seu design e seus tons com a escultura em dourado ao fundo.

O painel em madeira de demolição entre cozinha e sala de jantar dá um toque rústico ao ambiente. Doze luminárias individuais pontuadas sobre a mesa compõem o conjunto da iluminação. A mesa de jantar, com laca cinza na base e no tampo com um vidro sobreposto, é da Dunelli. As cadeiras ‘Tulipa’ – Saarinen vieram do antigo apartamento da família. O espaço tem um charme especial com
o painel vazado, que cria um anteparo para o piano na varanda.
Fotos: Henrique Ribeiro
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arquitetura | Luis Renato Machado | por Elisangela Peres

O branco também predomina na varanda,
com mesa laqueada com tampo em resina,
cadeiras laqueadas com assento em palha.
Ao fundo, armários com frentes das gavetas
em vidro branco.
À direita da foto, um nicho para cafeteira e
vão da cervejeira alinhados com o pilar. Para
garantir esse alinhamento embutindo os
eletrodomésticos, as profundidades ‘invadem’ um armário falso dentro da cozinha.

O piso em ladrilho hidráulico da
Vianarte era um dos desejos da proprietária
do imóvel. Ele forma um tapete para a mesa
Saarinen da churrasqueira, com tampo em
mármore Nero Marquina.
Cadeiras em madeira natural com assento em
palha formam na mesa o mesmo contraste
entre pedra preta e madeira clara da churrasqueira.
Destaque para o carrinho-bar, em metal preto
e madeira, complementando o mesmo contraste dos demais itens.

22

de•cor•ar

Fotos: Henrique Ribeiro

cassete 2 vias

Projeto de climatização • Conforto térmico

Conforto térmico.
O sucesso de grandes projetos, sempre envolve grandes proﬁssionais.
Climatizar uma obra e proporcionar conforto térmico para os futuros moradores virou condição básica para o
sucesso de um grande projeto de arquitetura. Especiﬁcar o equipamento ideal e executar uma instalação
correta, também. A Unis Ar Condicionado - distribuidora multimarcas e multisitemas - oferece os melhores e
mais modernos equipamentos do mercado e a Sulfrio Ar Condicionado executa os mais soﬁsticados projetos de
instalação, participando de toda a etapa da obra.

Ao climatizar o seu projeto, escolha grandes proﬁssionais.

Luis Renato Machado - Arquiteto
“Em meus projetos de Arquitetura & Interiores, conforto térmico é um item imprescindível.
Assim, deixo duas grandes dicas pra vocês: conto com a Unis na especiﬁcação dos equipamentos
de ar-condicionado e com a Sulfrio para executar a instalação dos produtos.”

VRF

MULTI

SPLIT

equipamentos de ar condicionado:

SPLITÃO

CHILLER

FANCOLETE

instalação e execução:

unisarcondicionado.combr
(11) 4858-2434

UNIS SÃO PAULO • UNIS RIVIERA • UNIS MINAS • UNIS RIO

DUTADO

www.sulfrioservice.com.br
(11) 2361-7419

AR CONDICIONADO
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arquitetura | Luis Renato Machado | por Elisangela Peres

A porta e janela com mureta, que dividiam cozinha e varanda, foram eliminadas para integração dos ambientes, unindo churrasqueira e fogão na
mesma bancada, que ficou com 7,40 metros. Também foi deslocada a porta da área de serviço para a parede da despensa, atrás da cozinha. O arquiteto precisou mudar o quadro de luz do lugar para fazer a alteração de acesso à área de serviço. Todos os armários com portas e gavetas em vidro
branco são da Casa 46. A bancada em Quartzo branco é da Pedra de Esquina.

A churrasqueira na varanda manteve o layout original do apto, com porta separando os ambientes. A bancada, em granito Preto São Gabriel, era
padrão da construtora. Como foi mantida, o arquiteto aproveitou para criar a faixa ao meio no mesmo granito. Toda a marcenaria, em MDF amadeirado ripado, é da Edy Planejados.

24
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Fotos: Henrique Ribeiro

arquitetura | Luis Renato Machado | por Elisangela Peres

Cozinha provençal em laca tom verde celadon, da Edy Planejados. As bancadas, em quartzo
cinza, foram adquiridas na personalização do imóvel com a construtora.

Os eletrodomésticos foram embutidos no armário. Para completar o ambiente,
uma mesa com cadeiras e banco para refeições rápidas.

Fotos: Henrique Ribeiro
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arquitetura | Luis Renato Machado | por Elisangela Peres

Elegância e conforto da varanda, combinados com o verde natural do jardim vertical.
Poltrona Barcelona, do acervo da família, e tamborete da Lardeco Gifts Ideas.
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arquitetura | Luis Renato Machado | por Elisangela Peres

Ao fundo da varanda, a parede em tom escuro contrasta com o branco no quadro e no
móvel da adega, desenhado sob medida.
A parede do painel da TV laqueado, da Edy
Planejados, recebeu uma discreta textura
‘efeito concreto’ em tom palha.

O verde natural do jardim vertical, ao fundo
da varanda, cria o cenário para o lounge de
poltronas. A irrigação das plantas é automática, controlada por aplicativo.
O móvel da TV em laca cinza é emoldurado
pela textura ‘efeito concreto’ acima e abaixo
do painel. Tudo em harmonia com o piso
porcelanato em tom de cimento queimado.
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Fotos: Henrique Ribeiro

arquitetura | Luis Renato Machado | por Elisangela Peres

Destaque para os buffets em simetria, cuja
volumetria inspirou o desenho do rack,
também suspenso. Todos são da Casa 46,
com MDF em tom castanho, com frentes
de portas, gavetas e painel da TV em laca
branca. Os espelhos bronze sobre os buffets
também estão presentes no armário roupeiro
ao fim do corredor, ampliando mais ainda
todo o espaço.

Logo em primeiro plano, o aparador da Dunelli na sala de jantar e a visão do Home da
Edy Planejados, com rack em MDF com tom
de aço corten, painel em laca cinza sobre a
parede em textura de efeito concreto, repetida também na viga.
Como a família tem o hábito de tomar
vinhos, cafés e chás, o arquiteto criou, para a
ala íntima, um móvel em laca azul, feito pela
Edy Planejados, com vão para adega, nicho
para cafeteira e vitrine das bebidas.

Fotos: Henrique Ribeiro
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coluna | por Victor Megido | @victor_megido

2020, entre paisagismo
e “caras de paisagem”

O

Centro Cultural Sítio Roberto Burle
Marx é uma das tantas belas pinturas do Brasil. Aparentemente
simples quando visto por fora, extremamente
complexo por dentro. Aos leigos pode parecer
magia, mas não é, deu muito trabalho para
realizar tal feito. Pesquisar, projetar, semear,
cuidar e amar. Respeitar acima de tudo! São
esses os ciclos da beleza do paisagismo na sua
expressão estética e ética e que geram tanta
harmonia nas nossas cidades, nos ambientes de convívio, sejam estes edifícios, casa e
escritórios. Quanto mais acolhedor, melhor.
Paisagismo é design de ambientes. Nasce da
intenção de trazer alegria ao ser humano,
é fruto do respeito dos tantos “usuários”,
stakeholders e, sobretudo, nasce no respeito
da natureza. A natureza é mãe e, no Brasil,
eu diria que ela é uma grande e generosa
geradora de vida. Falar de paisagismo nos
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conecta a um tema sempre atual, que está
na pauta nacional e internacional: o meio
ambiente. Para os bons entendedores, bastam
poucas palavras: sem projeto com impacto
ambiental, não há futuro para o nosso Brasil,
a iniciar da nossa exuberante natureza.
Citando neste artigo um dos tantos projetos
do Burle Marx, não devemos esquecer de seu
lado ambientalista. Ele foi um dos pioneiros
na luta pela preservação ambiental no Brasil.
Muitos lugares foram visitados pelas expedições de Burle Marx mais de uma vez. A cada
retorno, ele constatava a visível degradação
do meio ambiente. Não conseguimos ainda
reverter esse cenário. E leis não faltam! Assim
como abundam “caras de paisagem” por aí.
Burle Marx foi um colecionador incansável de
plantas, um visionário do paisagismo como
arte moderna, um botânico esteta autodidata
e um dos precursores da defesa do meio am-

biente no Brasil. O próprio Brasil é um país
com nome de árvore. Brasil é sinônimo de
Caatinga, Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica, e assim vai. “Parti do Rio já preparado
para constatar a devastação imediatista, a
cupidez com que nossos recursos naturais são
vilipendiados. Entretanto, confesso que errei
em minha avaliação. E, lamentavelmente,
meu erro foi o de subdimensionar a extensão
dessa catástrofe”, escreveu Burle Marx, em
1983, em carta ao Jornal do Brasil. No Brasil
não faltam boas leis. Certamente temos,
também, muitos bons projetos e boas cabeças
pensantes para implementá-los. O desafio
é conectar tudo isso em um ecossistema
virtuoso, inovador, aberto ao diálogo com
todas as partes, viável, e que gere valor com
respeito, coerência e consistência. Para isso
dar certo, serve mais design thinking!

Foto: Gabrielle Rangel / Iphan

de•cor•ar

31

de•cor•ar

1

Sobriedade e sofisticação
Mariko Yamauti atua na área da construção
desde 2000. Formou-se em arquitetura e
urbanismo pela Universidade Santa Cecília e
há 15 anos realiza projetos de arquitetura e
interiores. Para a arquiteta, um bom projeto
é aquele que atenda às necessidades e gostos dos clientes, com conceito, identidade,
funcionalidade e que transmita sentimentos.

“A Obra Fácil é a loja onde encontro os
melhores produtos para especificar meus
projetos, onde sempre tenho um excelente
atendimento e orientação. Além disso eles
transmitem a segurança que meus clientes
precisam para ficarem tranquilos no momento da compra e pós-venda”, relata Mariko.

No projeto desta cozinha, a arquiteta apostou em cores sóbrias com detalhes
em dourado. O aço inox se destaca nos eletrodomésticos.

Site: www.lojaobrafacil.com.br

Instagram: @marikoyamautiarquiteta
Telefone: (13) 3473-8076
2
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Neste banheiro, os acabamentos em cores claras trazem sofisticação. Nos detalhes,
os metais na cor rosé gold e os grandes espelhos que ampliam o espaço.
Fotos: André Mello

Beleza e
funcionalidade
Formado pelas arquitetas Éllen Cavalcante e Paula Ferraz, graduadas pela
Universidade São Judas Tadeu e
Mackenzie respectivamente, o escritório
Cavalcante Ferraz Arquitetura | Design
realiza há 11 anos projetos de arquitetura e decoração de interiores. Traduzem o
estilo contemporâneo, presente em seus
projetos, através da beleza, conforto e
da funcionalidade dos ambientes.

A marcenaria desta cozinha possui tons de cinza que harmonizam
com os metais e eletrodomésticos, ambos em aço inox.

“A nossa parceria com a Obra Fácil tem dado
muito certo, pois neles encontramos duas
coisas essenciais: agilidade e praticidade”,
destaca as sócias Ellen e Paula.

A cozinha e a lavanderia são integradas a partir da bancada. O revestimento em madeira contrasta com a sobriedade das cores utilizadas nos ambientes.

Site: www.lojaobrafacil.com.br

Site: cavalcanteferraz.com.br
Instagram: @cavalcanteferraz
Telefone: (11) 5041-1041
Fotos: Julia Ribeiro

O banheiro clean
ganha destaque no
revestimento Subway
Tiles, aplicados na
forma espinha de
peixe.
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Confortável e
contemporâneo
Há 20 anos no mercado, o ALN Arquitetos, escritório formado por Paula Andrade
e Marcus La Motta ambos formados pela
Fundação Armando Álvares Penteado, atuam
em arquitetura de interiores residencial e
comercial. Em seus projetos destacam o
estilo contemporâneo. Procuram em todas
suas obras resolver os problemas e alinhar as
necessidades do espaço com as dos clientes,
além de priorizar o bem estar em ambientes
confortáveis, bem planejados e bonitos.

A predominância de madeira no ambiente cria a sensação de conforto. Destaque para os azulejos
com formas geométricas em vermelho que deixam o ambiente moderno.

“A Obra fácil é fácil de trabalhar. Atende
prontamente as solicitações de orçamentos e
entrega no prazo estipulado. Tem um estoque
bom que sempre atende a nossa demanda”,
comenta os Paula e Marcus do ALN Arquitetura.

No banheiro há o equilíbrio entre a madeira e os tons
claros presentes nas louças e paredes.

Site: www.lojaobrafacil.com.br

Site: alnarquitetos.com
Instagram: @alnarquitetos
@aln_arquitetos_interiores
Telefone: +55 11 97775-0232
4
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Neste banheiro, há
o uso de poucos
elementos que são
marcantes, o que traz
o clima de minimalismo no espaço.
Fotos: Evelyn Müller

Design nas alturas
DESIGN DE INTERIORES DO FALCON 6X, DA DASSAULT FALCON, CONQUISTA PRÊMIO INTERNATIONAL YACHT & AVIATION AWARD (IYAA).

V

oar ganhou um novo sentido com o
Falcon 6X. O jato bimotor se destaca
pelo nível de conforto, amplo espaço
interno e design. Recentemente a aeronave
ganhou um importante prêmio internacional, o IYAA (International Yacht & Aviation
Award), patrocinado pela revista britânica de
design publicada pela The Design Society. Os
32
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vencedores são eleitos após um júri formado
por profissionais da indústria, designers e
clientes.
“Este prestigioso prêmio reflete a forma inovadora como o nosso estúdio de design interno concebeu a cabine do Falcon 6X, o que
implicou ir muito além da simples melhoria
da decoração interior da aeronave”, disse Eric

Trappier, Presidente & CEO da Dassault Aviation. “Com extensa contribuição dos clientes,
os nossos engenheiros repensaram todo o
processo de design de interiores, empregando
uma abordagem de design sensorial que irá
redefinir completamente a experiência de voo
dos passageiros”, conclui o executivo.
O jato executivo transporta de 12 a 16 pas-

sageiros com assentos individuais em três
lounges separados. Sua capacidade de alcance
é de 5.500 milhas náuticas, que permite ligar
rotas como Paris a Tóquio ou Los Angeles a
Moscou.
A cabine do Falcon 6X tem 1,98m de altura,
2,58m de largura e 12,3 de comprimento, o
mais alto e largo de todos os jatos comerciais,

segundo a empresa. São 30 janelas grandes
que iluminam toda a parte interna com luz
natural, além de proporcionar uma bela vista
para as paisagens. Uma claraboia, a primeira
na aviação de negócios, ilumina a “galley”,
uma área normalmente mais escura.
Cada detalhe foi pensado na produção da
aeronave para maximizar a saúde e o bem-es-

tar, como a seleção de materiais, texturas e
acabamentos, mobiliário, iluminação interior
e contornos de cabine.

de•cor•ar
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design do luxo | Falcon 6x

A cabine chama atenção por seu
luxuoso mobiliário e a tecnologia
embutida. As áreas estofadas em
toda a cabine são cobertas com
tecidos microperfurados, entrelaçados, projetados em 3D e concebidos para oferecer proteção contra
micróbios e absorver o som.

As poltronas são ergonômicas e
todas as funções eletrônicas estão
ao alcance das mãos. Os controles
embutidos iluminam-se quando
uma mão está perto e escurecem
quando não estão sendo utilizados.
Bolsos de carregamento laterais
aceitam dispositivos pessoais de
diferentes tipos e tamanhos. Braços
retráteis patenteados possibilitam
segurar tablets, liberando as mãos
para outras atividades, como fazer
suas refeições, por exemplo.
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Os materiais e os acabamentos são
otimizados para absorver ou refletir
a luz de uma forma que assegure
uma viagem relaxante e agradável.
A iluminação ambiente com controle inteligente varia os padrões
de cor de acordo com o tipo de
atividade, hora do dia e estação do
ano.

O design do mobiliário proporciona um interior aconchegante,
concebido para aumentar a
sensação de amplitude, facilitar
a produtividade e o relaxamento
durante longas viagens
intercontinentais.
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Novo Ecossistema Galaxy

N

a editoria Design do Luxo, a Revista
Decorar seleciona um produto, independente da categoria, que chama
atenção por ser super premium e pelo primoroso design. Desta vez, escolhemos o novo
ecossistema Galaxy, da Samsung. A empresa

sul-coreana apresentou o Galaxy Note20
e Note 20 Ultra, Galaxy Buds Live, Galaxy
Watch 3, Galaxy Tab S7 e S7 Plus e o Galaxy
Z Fold2, o smartphone dobrável da próxima
geração. A nova cor, Mystic Bronze, foi criada
especialmente para a linha. É um tom neutro

com textura acetinada. Os novos dispositivos
foram pensados para um público inovador, inteligente e que está sempre atento às maiores
novidades do mundo da tecnologia.

Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra
Os smartphones são poderosos para quem quer trabalhar, divertir
e se conectar. Funcionam como uma espécie de computador na
palma da mão. Com design minimalista, sua estrutura de metal é
realçada por refinados detalhes e por suas cores.
Com um conjunto de câmeras potentes, os novos aparelhos
prometem surpreender os apaixonados por fotografias. A Caneta
S Pen, uma das características marcantes da linha Note, possui
menos latência, ou seja, o tempo entre fazer o risco e esse
risco aparecer na tela é praticamente zero, proporcionando a
experiência de escrever com um papel e caneta.
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design do luxo | Samsung | por Elisangela Peres

Galaxy Buds Live
Galaxy Buds Live é o nome dos novos fones Bluetooth da
Samsung. O design, em formato de feijão, chama a atenção e
pode até ser comparado com uma joia.
O Galaxy Buds Live tem dois microfones externos e um interno,
cancelamento de ruído e diversos sensores.

Galaxy Watch 3
Apesar de ter um design clássico, o Galaxy Watch 3 é um relógio
bem tecnológico e pode monitorar a sua saúde. Dentre suas
funções estão o medidor de pressão arterial e eletrocardiograma
com precisão médica. Além disso, o relógio mede a saturação de
oxigênio no sangue, monitora a qualidade do sono, pode ajudar
a mulher a controlar seus ciclos menstruais e possui detector de
quedas, que envia alerta para até 4 pessoas.

Galaxy Tab S7 e S7 Plus
O Galaxy Tab S7 e o S7+ foram criados para dar apoio em todas
as atividades – do trabalho ao lazer, para dar vida às ideias. O
tablet é equipado por uma tela grande, processador potente e já
está habilitado ao 5G.
O dispositivo possui uma caneta, a S Pen, que proporciona uma
experiência natural de escrita e desenho. Além disso, é possível
abrir e executar até três aplicativos simultaneamente no tablet,
permitindo fazer chamadas de vídeo, monitorar e-mails e fazer
anotações, tudo de uma só vez.

Galaxy Z Fold2 5G
O smartphone com duas telas, sendo uma dobrável, combina
design refinado, poderoso desempenho, com recursos intuitivos
que permitem às pessoas desfrutarem de uma experiência única.
Dobrado, é um celular. Aberto, vira um tablet. O Galaxy Z Fold2
vem em duas cores: Mystic Black e Mystic Bronze.

Fotos: Divulgação
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design de interiores | Dantas & Passos | por Attos Henrique

Bom gosto com
vista espetacular
COBERTURA DUPLEX, DE 500 M², GANHA PROJETO
DE INTERIORES CONTEMPORÂNE, ASSINADO POR
PAULA PASSOS E DANIELLE DANTAS, COM AMBIENTES PERSONALIZADOS PARA RECEBER FAMILIARES E
AMIGOS.

O

apartamento, localizado no Panamby, área nobre de
São Paulo, tem espaços acolhedores, móveis em linhas
retas e cores sóbrias. Tudo pensado para atender aos
desejos dos clientes, que necessitavam de acabamentos e mobiliários que facilitassem a vida da família no dia a dia.
A área social, que tem pé-direito duplo de 5 metros, foi totalmente integrada com a varanda, o que valorizou ainda mais a
incrível vista para o parque. “Aproveitamos o pé-direito duplo e
desenhamos um espelho bronze na sala de jantar, que dá duplicidade e também reflete a vista incrível”, enfatiza as arquitetas.
No segundo pavimento, o home theater de 25 m² é um dos
espaços mais confortáveis da casa. O ambiente conta com um
sofá de 5 metros e duas chaises em suas extremidades. O amplo
painel da TV, executado pela Móveis Varela, esconde a fiação e
os equipamentos de som e automação. Próximo a sala de tv, há
a antessala e uma ampla adega, que comporta centenas de garrafas. O paisagismo interno, realizado pela MitiGarden, conta
com plantas altas e volumosas.
O apartamento contava originalmente com quatro suítes, mas
para atender as demandas dos clientes, as arquitetas transformaram um dos dormitórios no closet e banheiro do marido,
separados do da esposa.
Na área externa, fica o lugar mais utilizado pelos moradores: a
churrasqueira. Nos dias quentes é possível aproveitar a grande
piscina de 8,50 x 3,50 m, e nos frios se aquecer com a lareira
instalada no deck junto aos futons, um ótimo lugar para reunir
familiares e festejar!

Os espaços sociais integrados foram divididos em duas
partes: de um lado fica o estar, com poltronas da Marche
Art de Vie e sofás da Franccino Casa. Do outro, fica a sala
de jantar com uma mesa quadrada de oito lugares.
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design de interiores | Dantas & Passos | por Attos Henrique

Na sala de jantar, a mesa
está centralizada entre o
aparador com acabamento
croco marrom (à esquerda),
e o buffet em laca bege
cappuccino.

No andar superior, uma
antessala e a adega
climatizada da BBlock, que
comporta até 500 garrafas, era
um dos desejos do morador,
que faz parte de uma confraria
de vinhos. O guarda corpo
mantém o equilíbrio entre a
integração dos ambientes.

Na sala de TV, o sofá da
Interni traz conforto para
acomodar toda a família nas
noites de cinema.

40

de•cor•ar

Fotos: Maura Mello

design de interiores | Dantas & Passos | por Attos Henrique

A mesa redonda, que
comporta oito lugares, atende
a área externa próxima a
piscina, para os dias de festas
e reuniões.

A piscina aquecida tem um deck
com futons e lareira, que torna o
espaço utilizável o ano inteiro.

Com uma pegada minimalista, a
suíte máster tem revestimento em
tacos cumaru da Pau Pau Pisos de
Madeira, e tons sóbrios, como as
cortinas cinzas em linho sintético,
que possuem caimento perfeito.
Fotos: Maura Mello
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coluna | por Rosana Parisi | @rosanaparisi

Natureza e arquitetura, design de interiores e
natureza: uma relação cada vez mais necessária

A

credito estarmos vivendo um tempo
de reflexões, mudanças e necessárias
renovações. Em um período assim,
certamente podemos fazer uma análise que nos
fale ou nos apresente pistas sobre nossa relação
com a natureza: há uma natureza em que
habitamos? Como ela habita em nós? Da forma
que moramos, a natureza encontra-se presente?
Como temos construído? Levamos em consideração em nossas escolhas a especificação de
materiais naturais buscando impactar menos?
Conhecemos o suficiente os usos potenciais
desses materiais para especificá-los corretamente? O que em nossas casas, ou naquelas que
fazemos para nossos clientes, vimos mudando
ou inserindo para que essa conexão homem-natureza possa ser estabelecida ou reestabelecida? São muitas questões, nem sempre muito
simples de serem respondidas... Em tempos não
tão distantes, desde o final da década de 60 e na
década seguinte, surgiram os primeiros fóruns
e debates sobre o meio ambiente e a natureza.
Desde então, muito se tem falado sobre o tema.
Acredito sim que houve muitas conquistas,
mas me convenço a cada dia que muito mais
precisa ser feito para melhorar as relações entre
a arquitetura, o design e a natureza. E nesse

sentido, o exercício de projetar em arquitetura,
de conceber espaços interiores, utensílios e
objetos de bom design podem melhorar ou resgatar uma relação mais harmônica e necessária
com a natureza que nos cerca de quem tantos
proveitos retiramos. Por meio de nossa arquitetura colonial e vernácula, podemos entender
que materiais naturais foram empregados e
contribuíram para proporcionar ambientes
confortáveis, com abundante circulação de ar,
agradáveis e aconchegantes. O uso da terra
como material de construção, ora aliada ao uso
da madeira, do bambu, ou das pedras, constituíram não só no Brasil, como ao redor de todo o
mundo, um legado de referências importantes.
Por isso mesmo, fazem-se necessárias, cada vez
mais, releituras de importantes referências para
que as construções e objetos contemporâneos
gerem menores desperdícios e impactem menos
a natureza. Acredito que projetos e obras possam ser mais agradáveis, saudáveis, por vezes
até mais encantadores e inovadores a partir de
recursos naturais ou reaproveitados, disponíveis em abundância. Assim menciono alguns
profissionais que vêm “mudando os hábitos” ao
projetar e construir, levando em consideração
as lições da natureza e os materiais reaproveita-

dos: o africano e ganês Diébédo Francis Kéré, o
japonês Shigheru Ban, a alemã Anna Heringer,
que afirma que “a arquitetura é uma ferramenta
para melhorar vidas”, a designer chilena Bernardita Marambio e, também, alguns arquitetos brasileiros como Raymundo Rodrigues &
Marcos (Reco) Borges, da Oikós Ecologia do
Habitat, Márcio Viera Hoffmann e André Heise
da Taipal Arquitetura e Construção com Terra,
Carlos Solano com seu conceito de casa saudável, os conhecidos Irmãos Campana, Domingos
Tótora, Maurício Azeredo e Carlos Motta, entre
os designers que prezam pelo reaproveitamento
de materiais. Novas abordagens e denominações como o design biofílico vêm também incorporando a natureza nos projetos, mas o mais
importante é que cada vez mais profissionais
das áreas da arquitetura, designer e correlatas
projetem, especifiquem e executem um número
maior de soluções que, ao integrarem a natureza
e matérias naturais estarão potencializando
menor impacto ambiental, conforto, qualidade
e satisfação para a vida das pessoas. E o melhor
de tudo? Bons projetos e bons objetos possuem
a qualidade intrínseca de causar maior satisfação à vida das pessoas. Vale conferir!

Quatro Elementos - Villa Di Paulo, em São José do Rio Pardo, projeto assinado pela arquiteta
Rosana Parisi. As taipas foram executadas pela Taipal Construções em Terra.
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Como posso te ajudar hoje?

montagem
e desmontagem
de móveis

reparos
elétricos

reparos
hidráulicos

pintura
de parede

Ajustes e
Consertos

soluções
inteligientes

(11) 95150-4207

@danieldealuguel

fb.me/danieldealuguel

danieldealuguelservicos@gmail.com

# chamaoDani
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design de produto | áreas externas

PRODUTOS PARA ÁREAS EXTERNAS
APÓS A ESTAÇÃO MAIS FRIA DO ANO CHEGA A PRIMAVERA E O AUMENTO DAS TEMPERATURAS É UM CONVITE PARA CURTIR OS DIAS ENSOLARADOS EM CASA. SEPARAMOS ALGUMAS OPÇÕES DE MOBILIÁRIO PARA ÁREAS EXTERNAS PARA VOCÊ
SE INSPIRAR E RELAXAR NOS DIAS PRIMAVERIS!

Sollos
@sollos.ind.br
O sofá Doty, assinado por Jader
Almeida, tem estrutura em aço
carbono e encosto em tela otis.
Sua pintura eletrostática a pó
evita a corrosão do móvel, perfeito para áreas abertas.

Breton
@bretonoficial
A mesa lateral Boipeba tem sua
estrutura em aço inox com pintura corten, tampo ripado em
madeira cumaru e detalhe em
corda náutica verde.

Saccaro
@saccarooficial
A poltrona Talipot por Dieedro
by Jayme Bernardo, possui pintura poliéster de alta resistência
aos raios UV. Sua estrutura esteticamente leve, é composta
por aço inox e as almofadas são
feitas em fibra siliconada.
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Mitte Mobel
@mittemobel
O designer Marcelo Bicudo assina o banco Íris, inspirado no
olho humano. A peça, redonda
e de concepção estrutural peculiar, tem efeito de iluminação
proveniente de dispositivo central regulável, alimentado por
energia solar.

Ale Alvarenga
@alealvarengadesign
O balanço Camapú Casulo tem acabamento em alumínio e corda náutica na
cor azul Tiffany. Perfeito para relaxar e
decorar varandas.

Estúdio Paulo Alves
@pauloalvesdesign
Rústica e elegante, a cadeira
Atibaia é feita a partir de madeira maciça de cumaru – material nobre, extremamente rígido
e resistente ao tempo – perfeitas para ambientes externos. A
peça é fruto da parceria entre a
fabricante Butzke e Paulo Alves.

Studio Marta Manente
@studiomartamanente
A Chaise Flag Outdoor, composta por madeira de teca e
tricot náutico, é multifuncional,
pode ser utilizada como recamier para sentar ou como
chaise long para deitar.

Fotos: Divulgação
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ambiente | paisagismo em varandas

Paisagismo em varandas
Sejam pequenas ou grandes, as varandas são espaços de relaxamento nos apartamentos e uma das primeiras
coisas que pensamos em colocar nestes ambientes, para decorar e trazer a sensação de bem-estar, são as plantas.
O contato com a natureza renova as energias, principalmente nos grandes centros urbanos, mas para locais com
pouca luminosidade é preciso buscar as melhores soluções nas espécies de vegetação. Com isso, trouxemos algumas inspirações e, também, dicas da arquiteta Júlia Guadix para escolher as plantas ideais para sua varanda!

Korman Arquitetos | @kormanarquitetos

Neste projeto, os moradores desejavam
uma varanda com cara de sala de estar.
Os móveis, em sua maioria com fibras
naturais e madeira, são complementares
ao paisagismo do espaço. Nos vasos de
piso foram escolhidas espécies maiores
e volumosas, nos menores há plantas
delicadas, como as orquídeas. O grande
destaque é o jardim vertical, que traz
diversas espécies que são resistentes a
esses ambientes, como a samambaia.
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Unic Arquitetura | @unic.arquitetura

Este projeto, realizado para um jovem casal, pelas arquitetas Carolina Danylczuk e Lisa Zimmerlin,
conta com uma pequena varanda, na qual a prioridade foi valorizar a vegetação. O espaço recebeu
um jardim vertical, com espécies variadas, como a costela de adão, samambaias e jiboia. Um
balanço cheio de significado, criado pelos próprios moradores, traz charme e personalidade para o
ambiente.

Fotos: Divulgação
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Liv’n Arquitetura | @livn.arq

Nesta varanda, a arquiteta Júlia Guadix criou um espaço de
relaxamento com espécies de plantas que se adaptam bem a
ambientes internos. Uma ótima opção também são as hortinhas, além
de perfumarem o ambiente, fornecem temperos e ervas frescas que
incorporam mais sabor nas receitas de pratos e drinks.

Para a arquiteta, os jardins verticais são uma opção cheia de
vantagens para decorar varandas. São adaptáveis tanto em cômodos
grandes quanto nos pequenos, eles trazem frescor, conforto
térmico e beleza. Nos lugares menores, esse tipo de disposição
não ocupa espaço no piso, porém é imprescindível levar em conta
a profundidade dos vasos de plantas ou painéis, dependendo do
modelo.

Para escolher quais os tipos de plantas para esses espaços, Júlia
explica: “O primeiro cuidado é atentar-se ao clima da cidade e
insolação do ambiente em que vai ficar as plantas, bem como a
necessidade de água”. Em espaços com entrada indireta do sol, o
ideal é escolher espécies adaptadas à sombra e meia-sombra, como
as seguintes espécies: marantas, peperômia, cactos, suculentas e
samambaias.
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Aproveite

CONDIÇÃO ESPECIAL
PRIMEIRO MÊS GRÁTIS!
CONTRATO MENSAL,
SEM FIDELIDADE.

PARA REFORMAS E PROJETOS
Alugue boxes de 1 a 1.000 m2 e guarde tudo o que quiser,
dos seus objetos pessoais ao apoio logístico para suas reformas.
Contratos de
Locação mensais

Sem multa de
Cancelamento

Espaços
flexíveis

Locação
a distância

$

Pagamento
Online

Protocolos
de higiene
e segurança

PARA VOCÊ
REFORMAS E MUDANÇAS
Proteja seus objetos pessoais de valor durante
obras ou guarde-os em períodos fora de casa.

EXTENSÃO DA SUA CASA
Guarde tudo o que quiser em ambientes
modernos, limpos, seguros e ﬂexíveis.

PARA SUA EMPRESA
FAÇA BOLSÕES PARA A OBRA
Guarde móveis de seus clientes e melhore a logística
utilizando boxes próximos ao canteiro de obras.

AGREGUE VALOR
Torne-se parceiro oferecendo uma solução para
evitar riscos de avaria nos objetos do seu cliente.

VISITE UMA DAS 16 UNIDADES NOS PONTOS MAIS ESTRATÉGICOS DE SÃO PAULO

FAÇA UM ORÇAMENTO

11 2222-1220
11 94125-1521

/GOODSTORAGE
WWW.GOODSTORAGE.COM.BR
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empresa | Alicante | por Elisangela Peres

Alicante: muito além
da superfície
EMPRESA COMEMORA 25 ANOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REVESTIMENTOS NO
MERCADO BRASILEIRO.

A Alicante é uma das primeiras empresas do segmento de depósito
“Nós não queremos ser mais que uma empresa meramente comercial, ter
especializado, voltada para arquitetura e construção, que comerciali- produtos e preços. Nós vendemos muito além da superfície, entregamos
za matéria-prima como mármores, granitos, além de uma vasta linha valor com atendimento, pós-venda, qualidade e garantia”, afirma Codato.
de industrializados.
Com um amplo portfólio - incluindo grande quantidade de peças em esÉ representante exclusiva de duas marcas globais: Neolith® e a Tetoque para pronta entrega -, operação de importação e distribuição comchnistone®. Possui, também, marcas próprias como Aglostone®,
plexas, os materiais seguem as tendências mundiais e são importados
Aliquartzo®, Auriom® e Nanoglass®, que foram criadas para dar voz
de países como Espanha, Itália, China, Portugal, México, Índia, Turquia,
ao mercado, pois possuem linhas de produtos com composições miGrécia, entre outros. “Comercializamos as matérias-primas utilizadas pelas
neralógicas e utilizações diferentes.
marmorarias para atender os segmentos de arquitetura, construção e design”, conta o executivo.
A empresa começou com a pedra natural e foi pioneira na busca do
conceito de marca para os produtos, que até então, eram comodities. Diante da pandemia da Covid-19, o executivo conta que a empresa teve que
“Hoje, muitas coisas mudaram, os materiais evoluíram e, nós da Ali- se reinventar e expandir o digital para todas as áreas da Alicante, além de
cante, estamos sempre atentos às tendências e fazemos uma seleção adequar as unidades aos protocolos de segurança e higiene.
cuidadosa e criteriosa de todos os produtos”, diz José Roberto Codato, sócio-diretor e um dos fundadores da empresa.
Quanto ao desempenho de vendas, a Alicante afirma que conseguiu manter o ponto de equilíbrio, além do engajamento dos colaboradores. José
Atualmente, a Alicante conta com depósitos e pontos de venda em
Roberto Codato contou, também, que os clientes já procuravam produtos
São Paulo (Zonas Norte e Sul), Sta. Barbara d’Oeste – SP, Goiânia –
mais práticos, com menos porosidade e de fácil limpeza, para os ambientes
GO, Curitiba – PR e Cachoeiro de Itapemirim – ES, todos localizados cozinha e banheiro, e essa tendência se intensificou nesta nova realidade
para melhor atender os clientes em todo o território nacional.
do mundo.
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De olho para o futuro, a Alicante quer ter espaços físicos de experimentação e experiência com seus produtos, trabalhar fortemente o
digital com os parceiros do B2B e criar mecanismos responsivos de
fidelização com seus clientes, em sua maioria arquitetos, designers
de interiores e marmoristas.
Neolith®
O Brasil foi o primeiro país do mundo, fora da Europa, a importar e
distribuir os produtos da Neolith®. A marca representa, aproximada-

mente, 30% do faturamento da Alicante, que comercializa os revestimentos há cerca de 10 anos.
O Neolith é uma lâmina porcelâmica de superfície compacta e sinterizada,
de grande formato e mínima espessura. É produto ecologicamente correto,
composto de matérias-primas recicladas, e pode ser utilizado em fachadas,
revestimento de mobiliário, piscinas, paredes e pisos em geral. Além disso,
é um produto fácil de limpar e higiênico, pois tem uma superfície não porosa que impede que a sujeira e líquidos penetrem no material.

Neolith Himalaya Cristal
Esse modelo, em acabamentos Décor Polished e Ultrasoft, presta homenagem aos cristais de sal da região do Himalaia.
As veias dão toque de autenticidade. Com aparência limpa e cristalina, deixa os ambientes elegantes.
Technistone Noble Troya
Um produto que combina a beleza da natureza e a durabilidade
dos materiais modernos. Com
uma superfície livre de poros e
nula absorção de água, o Technistone não apresenta ambiente
favorável para a proliferação de
fungos e bactérias.
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decoração | Bruno Moraes Arquitetura | @brunomoraesarquitetura

Decoração em prateleiras
PRATELEIRAS SÃO ELEMENTOS CHAVES NOS PROJETOS DE INTERIORES, ELAS DECORAM E AUXILIAM NA
ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS. COM ISSO, A REVISTA DECORAR TROUXE ALGUNS PROJETOS DO ARQUITETO
BRUNO MORAES, QUE MOSTRAM DETALHES PARA INFLUENCIAR NA DECORAÇÃO DE SUAS PRATELEIRAS!

Na sala de estar deste apartamento,
o arquiteto optou por uma estante
de vergalhão, que se tornou a
protagonista do ambiente. Ela integra
visualmente a sala e o espaço da
antiga varanda, que se uniu à área
social depois do envidraçamento. Sua
decoração possui uma pegada jovial,
composta por plantas, elementos
decorativos diversos e divertidos,
como o quadro do cantor e ex Beatle
Paul McCartney e a luminária em
forma de cacto. Há, também, uma
lareira ecológica à álcool, que garante
o calor nos dias frios.

Uma solução em arquitetura foi a
responsável pela criação desta pequena
estante feita de nichos. Na parede
ficava a antiga porta que dividia a
sala da varanda. Com a retirada da
porta, Bruno resolveu utilizar a viga
restante para criar uma estante. Na
decoração há souvenirs, livros e objetos
diversos, como o boneco articulado
que traz identidade para a decoração.
A iluminação deu um toque especial a
estante.
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Fotos: Luis Gomes

decoração | Bruno Moraes Arquitetura | @brunomoraesarquitetura

Nesta cozinha, o arquiteto trabalhou com o contraste da laca preta
fosca e os revestimentos brancos. A prateleira, em freijó, vem para
dar equilíbrio neste contraste com quadros divertidos e temperos
apoiados. Uma ótima solução para decorar a cozinha.

A mistura do estilo industrial com o
rústico que deu super certo! A parede
desta cozinha recebeu bricks produzidos
com mármore impermeabilizado para
trazer o efeito de tijolinhos no décor,
tudo isso combinando com a bancada
de quartzo branco. Para completar,
mãos francesas em estilo de fazenda
dão suporte para as charmosas
prateleiras em madeira, que foram
decoradas com plantas, quadros,
canequinhas, livros e outros adereços.

Fotos: Luis Gomes
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artista | Jorge Zalszupin | por Attos Henrique

O legado de Jorge Zalszupin
O ARQUITETO, GRANDE REPRESENTANTE DO DESIGN MODERNISTA BRASILEIRO, NOS DEIXA AOS SEUS 98 ANOS.

J

orge Zalszupin, nasceu em 1922 na cidade de Varsóvia,
na Polônia. Aos quinze anos, se deparou com um livro
que tinha em sua capa as pequenas letras “LC” impressas
em dourado, tratava-se de um livro do arquiteto francês Le
Corbusier, que deixou o jovem encantado pela arquitetura. Para
fugir do holocausto polonês, exilou-se junto de sua família na
Romênia, onde se formou em arquitetura pela Universidade
de Bucareste. No fim da segunda guerra, Zalszupin desiludido com a destruição vista em sua cidade, seguiu para Paris,
onde trabalhou por alguns anos. Inspirado pela arquitetura do
pós-guerra no Brasil, que havia sido consolidada após o célebre
Pavilhão Brasileiro, criado pelos arquitetos Oscar Niemeyer e
Lúcio Costa, para a Feira Internacional de Nova York em 1939,
desembarcou no Brasil em 1949, onde encontrou condições
para desenvolver sua arquitetura poética, sensual e moderna.
No Rio de Janeiro, Jorge recebeu a proposta de trabalhar em
São Paulo, no escritório do arquiteto, e também polonês, Luciano Korngold, famoso por seus projetos de edifícios residenciais
no bairro de Higienópolis. Após alguns anos trabalhando com
Korngold, Jorge abriu seu próprio escritório logo depois de se
naturalizar brasileiro e conseguir reconhecer seu diploma de arquitetura no país. Para que seus clientes aceitassem suas ideias
arrojadas, criou sua casa, onde adequou o mobiliário à arquitetura, que surgiu como uma consequência natural do projeto. Os
materiais disponíveis, principalmente as madeiras, a industrialização e modernização no Brasil, intensificadas a partir da
década de 1950, foram condições ideais para que suas criações
fossem bem aceitas pelas cabeças mais abertas. O arquiteto
admirava a proposta da Bauhaus, mas admitia ter problemas
com a arquitetura racionalista. Preferia criar formas e espaços
com sensualidade e aconchego, buscando inspiração nas curvas,
assim como Niemeyer. A cada casa erguida, assumia a tarefa de
criar também o mobiliário, o que levou a criação de sua marca
L’Atelier, empresa que se espalhou por quase todo o Brasil e
criou referência de modernidade a partir de seus showrooms.
Sua primeira poltrona denominada “Dinamarquesa” marcou
sua trajetória no design. Os edifícios públicos de Brasília nas
décadas de 1960 e 1970, contavam todos com suas criações.
Zalszupin liderou uma equipe de designers que trabalhavam
para quatro fábricas diferentes do Grupo Forsa, que foi vendido
em 1970 junto da L’Atelier. Após isso, dedicou-se a pesquisa e
desenvolvimento de produtos para todas as empresas do grupo,
e continuou se dedicando a arquitetura, atividade a qual nunca
abandonou. Jorge Zalszupin conseguiu durante sua trajetória
o equilíbrio entre criar e vender. Se consolidou como um dos
grandes contribuintes para o modernismo brasileiro, e deixou
seu legado para o design, que será sempre inquestionável e
relevante.
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artista | Jorge Zalszupin | por Attos Henrique

Localizado na avenida Paulista, o Edifício
Sumitomo é uma das obras assinadas por Jorge
Zalzuspin na década de 1970.

Um clássico vintage, a poltrona Dinamarquesa foi uma das icônicas
criações de Zalzuspin.
(Foto: Fernando Laszlo)

(Foto: Renan Varizo)

Desenhada no fim da década de 1970, a linha
Cubo é diferente das criações do designer, as
três peças parecem ter sido esculpidas a partir
do desenho de um cubo sólido. A ETEL, marca
responsável por reeditar as peças de Jorge,
relançou a coleção composta por um sofá,
poltrona e mesa lateral.
(Foto: Gui Gomes)
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coluna | por Cris Bertoluci | @crisbertoluci

Crochê e Tricô na decoração da casa

U

ma casa precisa, cada vez mais, de
aconchego. Aprendemos em 2020
o valor do conforto do nosso lar.
Também aprendemos o quanto é gostoso
descobrir uma técnica manual, que nos faz
esquecer um pouco do mundo que lá fora está
parado, mas que dentro de casa podemos
produzir. Tricô, crochê, bordado e macramê
sempre fizeram parte da decoração de nossas
casas, seja em detalhes ou em peças úteis. As
peças artesanais fazem parte do cotidiano
brasileiro desde sempre, porém ganharam
uma cara nova nos últimos anos com matérias-primas diferenciadas, como lã merino,
cashmere, algodão pima, orgânico e fios de
viscose de bambu. As peças também ganharam novas ideias e possibilidades. A internet
nos trouxe a oportunidade de buscar, dentro
das técnicas tradicionais, maneiras diferentes
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para decorar qualquer casa: a irreverente,
que usa bordados de frases e palavras para
brincar com a decoração, ou a minimalista,
com tons sóbrios e maximização de texturas,
como colchas em merino de tricô de braço.
Os fios, com tingimentos naturais, abrigam
a personalidade de pessoas que buscam uma
casa sustentável, com fios naturais e cachepot
para plantas. Para as regiões frias, as colchas
de crochê podem usar materiais que vão
além dos fios de algodão que conhecemos:
lãs grossas e coloridas e quadrados da vovó
criam padronagens e combinações de cores.
Dos pontos mais simples e agulhas grossas,
para quem está recém começando, às técnicas
elaboradas e texturas expressivas, para quem
tricota há mais tempo, com certeza a arte manual chegou para o conforto da casa de todos.

Fotos: divulgação

Conheça

Luis Renato Machado

Dantas & Passos

Arquiteto mineiro de Uberlândia, graduado em 1993 pela
UNESP-Bauru e radicado em S.Paulo há 26 anos. Iniciou sua
carreira em 1994, trabalhando com projeto luminotécnico na
Al. Gabriel e, em menos de um ano, abriu seu primeiro escritório. Em 1998, foi convidado a atuar como designer de mobiliário, atendendo às lojas de móveis nas principais capitais
do país. Voltou para o trabalho como Arquiteto em projeto e
execução em 2001 e, após algumas parcerias, abriu seu novo
escritório em “carreira-solo” e, desde 2005, vem atuando em
projetos residenciais e comerciais, com trabalhos na Grande
São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Distrito
Federal.

A Dantas & Passos Arquitetura desenvolve projetos de arquitetura e design de interiores para os segmentos residencial
e comercial. Atuando no mercado desde 1996, as arquitetas
Danielle Dantas e Paula Passos valorizam os projetos que os
clientes possam realmente aproveitá-los. Cores neutras e
atemporais fazem parte da essência da dupla, que tem um
vasto portfólio nas cidades de São Paulo, capital e interior, e
Miami.

@dantaspassos.arquitetura

@luisrenatomachado
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Bruno Moraes Arquitetura
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bykamy.com.br
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bzparquitetura.com
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casa46.com.br
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cosentino.com
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Dekton
dekton.com.br
Dunelli
dunelli.com.br
Edy Planejados
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Estúdio Paulo Alves
pauloalves.com.br
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etel.design
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Jorge Zalszupin
jorgezalszupin.com
Kian Decor
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lg.com
Liv’n Arquitetura
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Neolith Brasil
neolith.com.br
Obra Fácil
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paupau.com.br
Pedra de Esquina
pedradeesquina.com.br
Rosana Parisi
@rosanaparisi
Saccaro
saccaro.com.br
Samsung
samsung.com
Studio Marta Manente
martamanente.com.br
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sulfrioservice.com.br
SuperLimão Studio
superlimao.com.br
Sollos
sollos.ind.br
TCL
semptcl.com.br

Mentha
mentha.com.br

Unic Arquitetura
@unicarquitetura

Mitti Garden
@mittigarden_paisagismo

Unis Ar Condicionado
unisarcondicionado.com.br

Mitte Mobel
mittemobel.com

Victor Megido
@victor_megido

Móveis Varela
@moveisvarela
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