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Unit Kitchen
Elegância na unidade de superfície em tampo, portas e
gavetas, faz da linha Unit uma experiência única.
Mobília e mármore integrados com design, tecnologia e
sofisticação, vestindo espaços com personalidade.

2

de•cor•ar

www.dedicattomobilia.com.br
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@savona.design
www.savonadesign.com.br
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Novos tempos
2020 nos obrigou a aprender novas
formas de trabalho, diversão e de viver novas experiências, mesmo que
dentro de nossas casas. Pudemos
enxergar as cores através de nossas
janelas e ver um mundo esperançoso
por dias melhores. Nós, da equipe
Cidad3, buscamos diferentes formas
de comunicação para manter a nossa
missão: unir profissionais e fornecedores da cadeia da arquitetura e
decoração. Lançamos uma série de
bate-papos virtuais e, recentemente,
inauguramos a 3ª Mostra Cidad3,
que chega, em parceria com a Dedicatto, na famosa Alameda Gabriel

Monteiro da Silva. A exposição
encanta e inspira os visitantes com
espaços assinados por grandes profissionais do setor. Quem ainda não
conferiu presencialmente, seguindo
os protocolos de segurança, pode
fazer um tour virtual e ver de perto
os ambientes inspiradores. Para
esta edição da Revista Decorar, que
encerra este ciclo de muitos aprendizados, trouxemos no projeto de capa
a designer de interiores Paula Gambier, que transformou uma casa da
década de 60 em um refúgio familiar
elegante e contemporâneo; um apartamento assinado por Bia Prado, que

tem peças de design com cores
vivas; a Casa GGL do Studio AG,
que recentemente conquistou o iF
Awards. Além disso, nas páginas
da revista você vai encontrar dicas
de como cultivar hortas em casa,
decoração para lavabos, e, ainda,
mergulhar na história da artista
Adriana Varejão. Nós desejamos
a você, nosso leitor, boas festas e
que o próximo ano seja repleto de
oportunidades para colocar suas
ideias em prática!

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

Victor Falasca Megido
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José Roberto Geraldine Junior

@victor_megido

presidente@causp.gov.br

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.

Graduado em Arquitetura e Urbanismo
em 1994, o Presidente do CAU/
SP (entre 2018 e 2020) é Mestre em
Urbanismo pela PUC-Campinas e Doutor
em Planejamento Urbano e Regional
pela FAU-USP. Atuou como docente e
coordenador de curso de graduação em
Arquitetura e Urbanismo. Foi Presidente
da ABEA em dois mandatos (2003/20052005/2007) e, cumpriu mandato como
conselheiro federal representante
das Instituições de Ensino Superior e
coordenador da Comissão Ensino e
Formação do CAU/BR, entre 2012 e
2017. Atua, também, como consultor em
Arquitetura e Urbanismo.

Fotos: divulgação

DA NOSSA FAMÍLIA PARA A SUA
Com 37 anos de experiência a LURI DECORAÇÕES tem seu maior destaque na alta costura em seu ateliê próprio de cortinas,
colchas, almofadas, papéis de parede e tapeçaria.
Somos uma revenda Centurion HunterDouglas®, líder mundial em cortinas, persianas e toldos, especialistas em soluções para
controle solar.
Ao desenvolver o projeto arquitetônico desta casa, a Arquiteta Paula Gambier foi além da escolha do produto e pensou
estrategicamente nos benefícios para a família que mora nesse lar.

Para o home theater escolheu a cortina Rolô BlackOut motorizada, com bloqueio completo da luz externa e melhor experiência de
cinema. Completando o ambiente de forma versátil com cortinas em linho que trazem aconchego, leveza e transparência
destacando a vista externa resultando em um ambiente com duas experiências de uso.

Integrando o living com a área gourmet às telas VitaScreen Koolblack HunterDouglas sugeridas pelos especialistas
da LURI DECORAÇÕES permite o ganho da visibilidade externa com o melhor aproveitamento da luz natural,
conforto térmico e visual. Neste projeto as telas tem o objetivo de ﬁltrar os raios solares que entram no ambiente,
sem comprometer a visibilidade exterior. Maior qualidade e vida útil de toda a decoração da casa, proteção, luz,
movimento e ﬂuidez.
Fotos: Celina Germer

@luridecoracoes I www.luri.com.br I atendimento@luri.com.br
Telefone & Whatsapp: (11) 3043-9772

Conheça mais
em nosso site:

D&D Shopping I piso 1 loja 363
Av. das Nações Unidas, 12555, São Paulo, SP
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design de interiores | Paula Gambier | por Elisangela Peres

Mistura perfeita
do Clássico com o
Contemporâneo
CASA DE 1.000M² TRAZ A MADEIRA COMO ELEMENTO PARA
AQUECER O AMBIENTE MONOCROMÁTICO

U

ma casa dos anos 60 passou por uma reforma completa assinada
pela designer de interiores Paula Gambier. O ambiente traz um
mix elegante de estilos que vão do clássico ao contemporâneo,
com mistura de diversas décadas na decoração.
Como ponto central em toda a concepção da casa de linhas retas e
modernas, Paula utilizou a madeira para aquecer o ambiente monocromático, com predominância dos tons de cinza. O colorido foi dado por
elementos em verde, que veio pontuar toda a área social da casa.
A família é composta por um jovem casal, com quatro filhos, que adora
receber amigos e fazer festas. “A ideia foi deixar todos os ambientes integrados e amplos, mas, ao mesmo tempo, com espaços que proporcionem
a intimidade da família”, conta Paula Gambier, que está em seu segundo
projeto para este cliente.
A confortável residência chama atenção pelas grandes janelas que permitem a entrada de luz natural. A transparência promove a interação do
interior com o exterior, valorizando cada espaço da casa.
Paula ressalta que os projetos modernos precisam ter aconchego. “Eu
sempre me bombardeio de informações e na hora que pego uma tela em
branco para criar, as ideias surgem, mas, o que não pode faltar é a identidade de cada cliente. Cada canto tem que ter uma história”, conclui a
designer de interiores.

O living principal fica no centro da casa. Através dos brises
de madeira, que podem ser abertos ou fechados, é possível
enxergar as áreas gourmet e de lazer. O tijolo da fachada foi
usado na lareira. O cimento queimado é da DeFragoso.
O lustre, parte do acervo da família, foi alinhado com a mesa
de centro, e contrasta com a linda tela do artista Solferini, que
se torna uma vedete no ambiente.
O tapete preto e branco, vintage, e a poltrona Oscar Niemeyer deixam o espaço cenográfico.
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design de interiores | Paula Gambier | por Elisangela Peres

O living gourmet é dividido pelos brises, que podem ser totalmente abertos ou fechados. Os tons de cinza contrastam com a
madeira e o verde da área externa. Todo o cimento queimado da casa foi feito pela DeFragoso. As poltronas são da Artefacto. Os
sofás e mesa lateral são da DPOT. O piso é da Mosarte. As janelas são de correr e, quando estão abertas, o ambiente se transforma em uma grande varanda.

A área Gourmet é o espaço preferido e mais usado pela família, que adora receber amigos, fazer festas, cozinhar e promover
churrascos. O ambiente conta com churrasqueira, coifa, geladeira Gorenje, cervejeiras, e adega, tudo embutido nos armários.
O balcão, feito com madeira de demolição, tem 3,5m e possui cadeiras Bertoia para que as pessoas fiquem ao redor enquanto conversam e degustam saborosos pratos. A marcenaria da área gourmet é da Florense e o madeiramento é da Andorra. O
ambiente possui uma grande mesa de jantar, com 10 lugares e um lustre da Itens Collection.
18
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Fotos: Celina Germer

design de interiores | Paula Gambier | por Elisangela Peres

A mistura de peças antigas, de várias décadas, com objetos contemporâneos, está presente
em toda a decoração da casa. Embaixo da escada, com guarda-corpo de vidro, um quadro
cusquenho, da Arte Universale, que fazia parte do acervo da família, junto com o móvel antigo
da By Kamy, deixam a passagem para a sala de jantar muito elegante. O jasmim-manga, que
funciona como uma espécie de escultura devido aos seus galhos, compõe o ambiente.
Fotos: Celina Germer
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Gabriel

Alameda Gabriel Monteiro da Silva 690 11 3062.8188 @florensegabriel
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design de interiores | Paula Gambier | por Elisangela Peres

O home íntimo possui grandes janelas que proporcionam a entrada de luz natural, uma excelente ventilação e vista para a copa
das árvores. Os vidros se abrem totalmente e o espaço possui, também, guarda-corpo de vidro. As persianas, comercializadas
pela Luri, são blackout automáticas, assim é possível obter imagens de cinema na televisão durante o dia. Uma lareira foi instalada
para o conforto nas estações mais frias.

A copa sofisticada foi criada para proporcionar um espaço mais íntimo para refeições nos momentos de festas
na área gourmet. Todo o ambiente foi revestido em madeira, que camufla as 4 portas que vão para os demais
locais da casa, além de duas portas de armário.
Um grande aparador de apoio para café da manhã e almoço foi colocado em busca de praticidade no serviço
das refeições. A mesa Saarinen é de mármore preto, Nero Portoro, e as cadeiras em couro verde são da DPOT.
22
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JULIANA ANDREATTA
Designer de Interiores

Juliana Andreatta - Designer de Interiores

O atendimento personalizado unido ao
acabamento perfeito dos produtos entregues,
me ﬁzeram eleger a Pedra de Esquina como
fornecedor oﬁcial do escritório.

www.pedradeesquina.com.br

@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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design de interiores | Paula Gambier | por Elisangela Peres

O amplo quarto do casal ganhou um toque
especial com peças antigas que faziam parte
do acervo da família. A cômoda, pintada nas
cores ouro envelhecido com cinza chumbo,
recebeu um estiloso abajur e um espelho do
antiquário Treviso. Os quadrados trazem o ar
de cabeceira, com luz indireta, na cama contemporânea da Artefacto. Além da iluminação
cênica, o espaço recebe luz proveniente da
varanda.
O ambiente foi composto por um tapete
Persa Ziegler, do acervo da família, que deu
aconchego em cima do piso ebanizado. Completa o ambiente, a icônica poltrona Mole, de
Sérgio Rodrigues, na cor caramelo.

A ideia foi criar um banheiro grande para o
casal, com cubas individuais e isolamento do
vaso sanitário. Os metais são Deca, comercializados pela Obra Fácil, e as bancadas são
da Florense. A banheira e o chuveiro foram
integrados, com uma porta do box única, de
correr. Os puxadores de metal são da Master
Serralheria.

24
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design de interiores | Paula Gambier | por Elisangela Peres

A cozinha une beleza, praticidade e funcionalidade. As janelas em fita, muito utilizadas na década de 60, dão charme ao ambiente.
Sua vista é para o muro da lateral do corredor de serviço, coberto por plantas, que traz o verde para dentro da cozinha. Os armários
em vidro e em madeira, da Florense, compõem o ambiente.

A fachada com linhas retas, possui esquadrias de ferro, na cor chocolate fosco, e vidro. A porta grande, sem divisão, da Master
Serralheira, com puxador de madeira da designer Mônica Cintra, para aquecer o ferro, chama atenção na entrada da casa.

Fotos: Celina Germer
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design de interiores | Paula Gambier | por Elisangela Peres

A área de lazer é um dos espaços preferidos por Paula Gambier. Localizada nos fundos da casa, o ambiente é todo integrado, com verde pontuado de maneira correta. A lateral da piscina, toda revestida por Palimanan, conta com SPA com
Jacuzzi. Nos dias de festas é possível fechar a piscina com uma cobertura automática. O paisagismo é da Terra Fofa, as
espreguiçadeiras são da Saccaro e as poltronas, localizadas no canto direito, são da Tidelli.

A iluminação cênica segue por toda a arquitetura da casa, incluindo o volume paisagístico. Na construção da fachada,
a única que se manteve do projeto original da casa, janelas de correr com esquadrias de alumínio, da Cerri, que quando abertas, mostram os guarda-corpos de vidro e ilumina todo o pavimento superior da residência.
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Fotos: Celina Germer

STUCO RST

CONCRETE TEXTURE

(11) 4486-4334
www.defragoso.com
de•cor•ar
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design de produto | poltronas e sofás

POLTRONAS E SOFÁS
NESTA SELEÇÃO DE POLTRONAS E SOFÁS, ESCOLHEMOS PEÇAS CONTEMPORÂNEAS QUE COMPLEMENTAM
QUALQUER ESPAÇO COM MUITO ESTILO, SOFISTICAÇÃO E CONFORTO. CONFIRA!

Artefacto
@artefactooficialbrasil
O sofá Geta, assinado por Patrícia Anastassiadis, possui encaixes de madeira combinados com o estofado de traços limpos e
extremamente confortável. Os estofados e
mesas de apoio foram projetados em módulos diferentes, possibilitando inúmeras
opções de uso e montagem.

Etel
@etel.design
Minimalista, o sofá Ela, criado por Arthur
Casas para Etel, possui uma leve curvatura nas laterais para aproximar as pessoas
e oferecer bons momentos. A elegância
da peça fica por conta do mix de acabamentos e madeiras.

Arquitetta
@arquitetta
Beleza e conforto são as palavras
que definem o sofá Plataforma da
Arquitetta. Seu design contemporâneo conta com apoio lateral
em madeira.

Lattoog
@lattoog
A poltrona Pantosh possui
forma escultórica e apresenta
referências às raízes da cultura
brasileira. Sua criação se deu a
partir da fusão da Willow Chair,
de Charles Mackintosh, com a
Panton Chair, do Verner Panton.
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Fotos: Divulgação

Novo Ambiente
@novoambiente
Inspirada no cangaço e nas sacas de
alimentos dos confins do nordeste brasileiro, a poltrona Kanga Comfort tem estrutura articulável em madeira de lei com
ferragens banhadas em latão. O estofado
é revestido por tecido ecológico. A peça
leva assinatura de Ricardo Van Steen,
para Mobília Tempo.

Fernando Jaeger
@fernandojaegerdesign
Moderna, despojada e confortável, a
poltrona Gaivota tem estrutura em Teca
maciça com diversas opções no estofado,
tão macios que parecem travesseiros.

Breton
@bretonoficial
A linha Moma da Breton é assinada por Samuel
Gerber, que criou peças com formas orgânicas,
ideais para compor ambientes luxuosos sem
abrir mão do conforto. A poltrona, que leva o
nome da linha, tem pés em madeira e revestimento em couro.

Natuzzi
@natuzzibrasil
Assinado por Mauro Lipparini, o sofá Cava
é inspirado pela irreverência e alegria do
designer, que apostou nas formas, cores
e texturas orgânicas para criar a peça. O
sofá têm pés de madeira maciça importada e estofado em espuma belga Eucafeel,
que possui regulagem de temperatura,
controle de tensão e proporciona maior
conforto.
Fotos: Divulgação
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coluna | por Victor Megido | @victor_megido

Abram as janelas,
deixem as cores entrar

I

magine um quarto em penumbra. Desenhe nele uma janela aberta para o mundo.
Como fosse um quadro de Rothko, uma
tela em azul pastel e amarelo cremoso como
só o céu sabe ser. Agora, imagine a harmonia
e projete um espaço de esperança, campo
onde pode pensar o mundo em cores. Decorar
é tornar mais belo o mundo! E não haveria
esperança se não houvesse um céu azul como
este lá fora. Para os que não podem sair, em
tempos de quarentena, dá para sentir com os
olhos, em doce observar a quietude do amplo
lago azul. Todo o criativo é um buscador de
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harmonia e de beleza. Ele não é nem 100%
sábio, nem totalmente tolo. Ele é pitoresco
hoje, neoclássico amanhã, luz e sombra, ele
é chiaroscuro. Não um quadro preto, nem
somente branco. E somente a criatividade
pode transfigurar a desordem do mundo.
Uma janela aberta em um quarto escuro
reflete o drama interior do ser e a vontade
de emancipação. Para mim, as cores são a
libertação, representam todas as emoções
e todas as ideias. As crianças compreendem isso e parece que os adultos esquecem,
preferem viver nas sombras. Nas cores vejo

tons fortes, esperançosos, dóceis e amigáveis,
mesmo que sobre superfícies movediças de
um quarto, uma sala, um ambiente onde a
mudança é uma constante. Tempos difíceis
como os atuais pedem mais cores! Então,
amigos criativos, sejam generosos. Da janela
azul turquesa deste escuro quarto imaginado
eu te escrevo, abraço a esperança, e te convido
a tais reflexões sobre o estranho sentimento
de amizade que nos liga, a nós desconhecidos,
neste desafiador 2020.
Em frente, sem perder a ternura, jamais!

Foto: Enrique Lopez por Pixabay

dicas | hortas em varandas | por Rossin + Tramontina

Hortas em varandas
CONFIRA AS DICAS DOS ARQUITETOS PAISAGISTAS DO ESCRITÓRIO ROSSIN + TRAMONTINA, RICARDO ROSSIN
E MICHELE TRAMONTINA, DE COMO CULTIVAR E MANTER HORTAS EM VARANDAS.

Michele Tramontina e Ricardo Rossin
De uma maneira geral, podemos pensar em 4 tipos de hortas, sendo elas hortaliças, chás, frutos e temperos. Cada uma terá um cuidado
específico e a pergunta a se fazer é: qual o tipo de horta você irá escolher? Seja qual for sua escolha, estas dicas ajudarão você a ter um lindo e
delicioso resultado.
Luz do Sol
É importante que você saiba a incidência solar no espaço onde irá montar a sua horta. O sol é um elemento fundamental para que a horta se
desenvolva e produza. Veja em qual horário o sol está presente e isso irá ajudar na escolha de quais espécies você poderá plantar. Lembre-se
que nem todas as espécies podem ser expostas ao Sol da mesma maneira. Algumas gostam do sol da manhã, outras preferem uma luz mais
difusa e, nesse caso, a horta precisará ser estudada caso a caso.
Escolha das Espécies
Pense no que você consome e os pratos que pode preparar com os itens de sua horta. Hoje a Food Experience mostra que ter a mão um
manjericão fresquinho pode tornar seu molho ou aquela pizza artesanal muito mais saborosos. Imagine-se preparando um mojito com suas
hortelãs!
Onde plantar
Temos uma grande variedade de opções, sendo elas vasos, cachepots, caixas de madeira, jardineiras. Escolha a que mais combina com seu
gosto, o importante é verificar o tamanho necessário para cada espécie. Alguns exemplos são a hortelã e salsinha, que possuem raízes que
ocupam mais espaços e são mais profundas. Essas espécies geralmente devem ser plantadas sozinhas. Um outro exemplo são os morangos, que
precisam estar suspensos para que as suas ramas possam pender.
Alimente sua horta
Para que você tenha uma horta sempre saudável é necessário adubá-la regularmente, seguindo as necessidades de cada espécie. Pense na
possibilidade de adquirir uma composteira para sua casa, pois o adubo poderá ser criado em um ciclo importante de sustentabilidade. Observe
sempre como as plantas de sua horta estão se comportando, verificando as folhas e frutos, para complementar com a adubação, caso seja
necessário.
Água
Cada item de sua horta poderá ter uma demanda de água diferente e respeitar essas necessidades é muito importante. O teste do dedo na
terra é fundamental para ajudar no controle de rega. Hoje existe uma diversidade muito grande de vasos auto irrigáveis, que controlam a
quantidade de água distribuída, e que podem ser um grande aliado para quem não tem tempo para regar ou mesmo cuidar com mais afinco
de sua horta. Mas, nada é mais gostoso do que aquela conversa com suas plantas e sentir o cheiro de terra molhada quando fazemos a rega de
cada espécie.
Fotos: Pixabay / Phoetica
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Elegância e funcionalidade
Com mais de três décadas de experiência no
setor de arquitetura, a arquiteta Ana Luisa
Filgueiras fundou, junto com a designer
de interiores Débora Sartori, o Duosomma
Arquitetura + Interiores, que há oito anos
realiza projetos de arquitetura, interiores,
corporativos e hospitalares. Para a realização
de seus trabalhos, as profissionais buscam
o equilíbrio ideal na concepção do projeto,
sempre com a proposta de atender com
soluções criativas, que valorizam os diversos
aspectos envolvidos desde a concepção até
o detalhamento, com foco em uma leitura
singular, respeitando a personalidade dos
clientes, com suas necessidades e valores.
A cor preta está presente em quase todos elementos do ambiente, nos móveis, objetos e
revestimentos. O teto e colunas, feitos em madeira, deixam o espaço elegante e confortável.

“A Obra Fácil nos oferece sempre um atendimento personalizado. Além disso, atendem
a expectativa do cliente que é adquirir um
ótimo custo benefício em seus produtos.”

Site: www.lojaobrafacil.com.br

Site: duosomma.com.br
Instagram: @duosomma
Telefone: (11) 99687-0925 – (11) 97207-3107
2
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A cozinha, em estilo contemporâneo, também ganha tons
escuros, com destaque em alguns elementos na cor laranja.

Legenda: Na suíte máster, o ambiente foi criado para proporcionar momentos de
relaxamento aos moradores. O equilíbrio entre o preto e branco cria harmonia no
espaço, deixando-o sofisticado.
Fotos: Rogério Cajuí

Atemporal e com muita
personalidade
Ana Paula Henriques e Camila Paschoal,
arquitetas formadas pela PUC de Campinas, integram o escritório Loft 87, que
atua há onze anos em projetos de arquitetura, interiores, comerciais e corporativos. Juntas, as profissionais buscam criar
projetos atemporais, com personalidade
e, sobretudo, com alma e significado,
unindo o bom gosto a uma arquitetura
com soluções contemporâneas e versáteis, de modo a sempre atender os
desejos dos clientes. Para Ana e Camila,
um bom projeto deve sintetizar a alma
de quem vai habitar aquele espaço e
transmitir boas sensações para quem vai
usá-lo.

O projeto se destaca pela sua sobriedade na escolha dos tons do estofado
e da marcenaria, na funcionalidade e na estética atemporal.

“Gostamos muito de trabalhar com a Obra
Fácil. Eles atendem as nossas expectativas,
que é o que esperamos de uma boa parceria.
Fácil comunicação, preços imbatíveis e produtos de qualidade”.

Site: www.lojaobrafacil.com.br

Site: loft87.com.br
Instagram: @loft87_arquitetura
Telefone: (11) 99503-0907 – (11) 99623-6525
Fotos: Mariana Orsi

A prateleira, carregada de personalidade, tem objetos decorativos que seguem o
mesmo padrão de cores, o que cria harmonia na ambientação.

A marcenaria da cozinha segue os mesmos tons da sala, unindo beleza e funcionalidade na disposição dos eletrodomésticos.
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Contemporâneo
Selma de Sá, graduada pela FAU da PUC de
Campinas, comanda seu escritório Studio Sá,
que atua há mais de vinte anos em projetos
residenciais, comerciais e corporativos. Para
a arquiteta, um bom projeto é aquele que
respeita a estética, forma e função, além de
entender e traduzir os desejos dos clientes.
Neste projeto comercial de 450 m², localizado em São Paulo, a arquiteta criou um
espaço funcional, marcado pela estética dos
materiais, como o aço, vidro e a madeira. A
área interna se integra com o externo a partir
das grandes aberturas de vidro que trazem

O projeto conta com a presença do verde, que harmoniza e cria a integração dos ambientes
internos com o externo.

a visão do verde, presente nos vasos da entrada e no jardim vertical que ocupa uma das
laterais da construção. O projeto paisagístico
leva assinatura da Catê Poli. No interior da
edificação, a estrutura metálica, executada
pela Prime Gattai, se torna protagonista
junto da escada revestida em madeira. O
guarda-corpo em vidro, utilizado na escada
e no mezanino, foi feito pela Casa Mansur,
e colabora no aproveitamento da luz natural
proveniente das janelas.

Na fachada, a arquiteta utilizou um painel que conversa com a estética contemporânea do
projeto e ameniza a incidência da luz natural no interior da construção.

Instagram: @studiosa_arquitetura
Telefone: (11) 99187-6167
Email: studiosa@uol.com.br
4
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O piso em tom claro
complementa os
tons amadeirados e
escuros, presentes na
estrutura metálica e
nas paredes do fundo
do ambiente.
Fotos: Rafael Renzo

revestimento | Silestone by Cosentino

Cosentino lança nova coleção Silestone Loft
A COLEÇÃO, INSPIRADA NA ESTÉTICA INDUSTRIAL, É COMPOSTA POR CINCO CORES QUE CARREGAM NOMES DE
BAIRROS EMBLEMÁTICOS DE CIDADES COMO NOVA YORK E LONDRES.

Silestone Camden

Silestone Poblenou

A

Cosentino apresenta mundialmente
a Silestone® Loft, série que tem como
referência o estilo industrial que remonta
a meados do século XX, quando diferentes bairros
de Nova Iorque viram as suas instalações fabris,
oficinas e armazéns abandonados, serem convertidos em espaços de habitação ou, como é conhecido
desde então, lofts. Foi neste período que o concreto, o cimento, as vigas, as tubulações e a estética
inacabada, começaram a ganhar protagonismo no
interior das casas, tornando o aspecto industrial
numa tendência que ainda hoje continua a romper
paradigmas. Assim nascem as cores que compõem
a coleção, com nomes inspirados em bairros de
Londres, Barcelona, Nova Iorque e Detroit. O Silestone Camden carrega uma cor cinza suave, inspirada no bairro londrino, marcado pelo movimento
punk nos anos 80, e que possui uma grande diversidade cultural. Sua cor é o padrão dos cimentos,
versátil e adaptável que se incorpora facilmente em
qualquer ambiente. Silestone Poblenou é composta
por tonalidades cinzas de tons quentes, com fundo
arenoso cheio de vida e luminosidade, que remete
ao bairro que foi centro da revolução industrial em
Barcelona. Silestone Seaport recorda um pequeno

bairro a beira-mar de Nova Iorque, seus tons e
efeitos cromáticos têm cor de cimento escuro e
desgastado, onde tonalidades brancas e chamativas se misturam a perfeição com o fundo. Silestone
Nolita também é uma inspiração nova-iorquina,
sua estrutura fria e industrial carrega tons de
branco e cinzas claros degradados, marcando uma
linha fina e elegante. Silestone Corktown possui a
tonalidade mais negra, sóbria e profunda. O seu
fundo escuro mistura-se com uma estrutura composta de diferentes castanhos intensos e um acabamento extra-mate, referência as luzes e sombras
do bairro de Detroit. Uma das grandes novidades
de Silestone Loft é a utilização, pela primeira vez,
da tecnologia exclusiva e pioneira da Cosentino,
HybriQ+. HybriQ traduz-se num novo processo de
produção marcado pelo compromisso ambiental
da empresa e pela sua aposta na economia circular
e na gestão sustentável. Desta forma, a fabricação
de Silestone Loft, vai além dos marcos ambientais
próprios da Cosentino, tais como a utilização de
98% de água reciclada ou 100% de energia renovável. O produto possui matérias-primas reutilizadas, tais como vidro reciclado.

Silestone Seaport

Silestone Nolita

Silestone Corktown
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Fotos: divulgação

opinião | Decoração em Lavabos e Banheiros | Tota Penteado

Decoração em lavabos e banheiros
A CONVITE DA REVISTA DECORAR, A DESIGNER DE INTERIORES TOTA PENTEADO SEPAROU ALGUMAS
DICAS PARA APROVEITAR OS SANITÁRIOS E CRIAR ESPAÇOS CHEIOS DE PERSONALIDADE E CONFORTO,
DESDE OS REVESTIMENTOS AOS METAIS E OBJETOS DE DECORAÇÃO

O

s lavabos são áreas que, assim como
os halls, funcionam como o cartão de
visitas de uma casa, portanto, a dica
é soltar a criatividade, usar e abusar de cores
e caprichar em cada detalhe na décor.Lavabos
escuros e com iluminação dramática imprimem
personalidade ao espaço, que costumam ter
pequenas dimensões. Nos revestimentos e nas
bancadas, a tendência é o uso de pedras rústicas
mescladas a madeira, como freijó, carvalho e
nogueira que trazem sofisticação, além dos
papéis de parede com toque de tecido. Para não
deixar a praticidade de lado, uma boa ideia são
os cabides. Há diversas opções interessantes,
entre elas peças charmosas e assinadas por designers que dão mais exclusividade ao ambiente. Outros aliados são os quadros com fotos e
pinturas, vasos para lírios brancos ou folhagens,
pendentes e arandelas. Os banhos são espaços
que sempre foram lugares muito importantes
para Tota dentro de um projeto, entretanto,
não são tão valorizados, pois a maior parte dos

Fotos: Divulgação

investimentos dos clientes acontece nas áreas
sociais do projeto. Após a pandemia, houve uma
mudança em suas necessidades e a principal
é priorizar o conforto e bem-estar pessoal, o
que fez com que os banheiros ganhassem mais
atenção na hora de projetar. A banheira é um
excelente exemplo que, apesar de ter tido seu
momento de glória antigamente nas grandes
salas de banho, nos últimos anos muitas pessoas solicitavam a retirada e preferiam apenas
um box simples, pois o dia a dia não permitia
momentos de relaxamento no banho. Hoje com
o home office e essa nova forma de rotina, ela
voltou a ser protagonista. Em banheiros sem espaço, pode ser incluso um banco dentro do box,
que é muito útil nos momentos de desconexão
do mundo. É possível trazer mais comodidade utilizando aquecedores de toalha, nichos,
espelhos antiembaçantes, barras de segurança e
som embutido com bluetooth. Com relação aos
materiais, os porcelanatos em grandes formatos são muito utilizados. Quanto aos metais, o

tradicional cromado está dando espaço a novos
acabamentos como o corten, o preto ou bronze.
Uma boa opção é o uso do Sealedbox, que é
o único box do teto ao chão completamente
vedado que evita a saída de vapor e a umidade
que prejudicam o mobiliário. Todas essas preocupações são para criar um ambiente cheio de
conforto e bem-estar!
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33

empresa | Dassault Aviação

Falcon 6X impressiona pelo
Design e Sofisticação

A

Dassault Aviação é uma empresa
de grande expertise no mercado da
aviação executiva e militar. Pertence,
de forma majoritária, à Família Dassault e é
parte de um sólido conglomerado industrial
diversificado. A empresa, que está presente
em 90 países e em cinco continentes, emprega mais de 11.000 colaboradores e tem
unidades de montagem e produção na França
e nos Estados Unidos, além de instalações
de serviço no mundo todo. Desde o lançamento do primeiro Falcon 20 em 1963, mais
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de 2.500 jatos Falcon foram distribuídos. A
Dassault Falcon oferece uma variedade de seis
jatos executivos, do Falcon 2000S bimotor,
com cabine grande e alcance de 3.350nm, ao
Falcon 8X trimotor de alcance ultralongo de
6.450nm e o novo Falcon 6X de cabine de fuselagem larga, um dos destaques da empresa.
O Falcon 6X conquistou, recentemente, um
importante prêmio internacional, o IYAA (International Yacht & Aviation Award), patrocinado pela revista britânica de design publicada pela The Design Society. Os vencedores são

eleitos após um júri formado por profissionais da indústria, designers e clientes. O jato
executivo transporta de 12 a 16 passageiros
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. No
Brasil, a marca tem crescido progressivamente sua presença no país e, recentemente, celebrou o 11º aniversário do Centro de Serviços
de Sorocaba, o primeiro fora da Europa e dos
Estados Unidos.

empresa | Dassault Aviação

Rodrigo Pesoa,
vice-presidente de vendas para América Latina
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empresa | Dassault Aviação

Em entrevista à Revista Decorar, Rodrigo Pesoa, vice-presidente de vendas para América Latina, fala sobre o crescimento e desempenho da empresa no Brasil e no mundo.
Qual a importância e o peso do Brasil para o negócio global da empresa?
Em 1996, a Dassault optou por abrir uma filial no Brasil já enxergando a importância que este mercado viria a ter. Certamente não nos decepcionamos. O Brasil se tornou um dos maiores mercados do mundo para a empresa, apesar dos altos e baixos enfrentados durante este período. Outra
demonstração da importância do Brasil nos nossos negócios, é o fato de 11 anos atrás termos aberto um Centro de Manutenção que pertence
100% à Dassault. Somos o único fabricante estrangeiro de aviões executivos que oferece este serviço aos operadores brasileiros e temos muito
orgulho disso.
No cenário de pandemia, quais foram as estratégias adotadas pela Dassault?
De maneira geral, nossas operações continuaram a funcionar de forma integral. Nossas fábricas e Centros de Manutenção seguiram funcionado,
obviamente com todas as medidas de proteção que o momento exige e seguindo todos os protocolos de segurança.
Quais os planos da companhia para o Brasil?
Nosso objetivo continua sendo o de sempre: atender aos operadores de aeronaves Falcon da maneira que eles merecem. Não achamos justo que
nossos clientes tenham que levar a aeronave para fora do Brasil para serem atendidos pela fábrica. Acreditamos que eles merecem e desejam fazer
a imensa maioria dos serviços em seu país base. Sendo assim, continuamos investindo em nosso Centro de Serviços em Sorocaba e em nosso estoque de peças. Além disso, nossos representantes técnicos estão sempre em contato com os clientes e contamos, ainda, com um excelente serviço
de pós-venda, totalmente dedicado às demandas de nossos operadores.
Falcon 6X
O 6X é referência de conforto, desempenho de longo alcance e eficiência de voo, com a maior seção transversal de cabine entre os jatos executivos
construídos, segunda a fabricante.
Cada detalhe do design sensorial foi pensado para maximizar a saúde e o bem-estar dentro da aeronave. Isto desempenhou um papel fundamental
na seleção de materiais, texturas e acabamentos, na colocação de mobiliário, na definição de iluminação interior, projeto de cores e na concepção
de contornos de cabine.

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.
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empresa | Dassault Aviação

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.

A cabine tem 30 janelas grandes, com quase 3,2 metros quadrados de vidro,
que proporcionam uma vista excelente vista do solo.

de•cor•ar

37

design de interiores | BZP Arquitetura | por Attos Henrique

Vista privilegiada
APARTAMENTO COM 338 M², TEM COMO DESTAQUE MOBILIÁRIO ASSINADO E VISÃO PARA O INCRÍVEL SKYLINE DA
CIDADE DE SÃO PAULO.

O

principal pedido do cliente deste apartamento, localizado na
capital paulista, foi o de valorizar a visão exterior. Para isso, Bia
Prado, do escritório BZP Arquitetura, resolveu integrar todas
as áreas sociais, para aproveitar dessa forma, toda a vista e a iluminação
natural proveniente das grandes janelas.
Toda a área integrada possui cores sóbrias e tons amadeirados partindo
do piso e da marcenaria. Logo na entrada, a sala de jantar conta com
uma mesa multiuso, a peça foi unificada a mesa de trabalho, o que criou
um desenho singular em sua forma. Uma das paredes recebeu revestimento em madeira, que se sobressai como um armário. O pendente com
vários braços articulados tem característica lúdica e contemporânea. Na
decoração, as peças revelam traços da personalidade do morador, como o
globo terrestre de piso e a bicicleta. “Como o morador é jovem, permitimos algumas ousadias na decoração como, por exemplo, a colocação de
uma bicicleta na sala como peça decorativa”, revela a arquiteta.
As cores foram dispostas através do mobiliário e da decoração. A chaise
long Magis Traffic na cor mostarda é um dos principais elementos da
sala de estar. As cores escuras são dominantes neste ambiente, uma
das poltronas em cor azul quebra toda a sobriedade. No home theater,
um sofá cinza com puffes garante conforto para as horas de filmes. As
escolhas para a decoração revela os traços da personalidade do morador e
também toda a identidade visual deste charmoso apartamento.

Multicolorido, o Puff Sushi, é assinado pelos Irmãos Campana
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design de interiores | BZP Arquitetura | por Attos Henrique

Na sala de jantar, a forma da mesa de jantar se deu entre a junção da mesma com a mesa de trabalho.

Com muitos itens nas cores preta e cinza, uma das poltronas Werner tem a cor azul.
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Fotos: Ricardo Bassetti

design de interiores | BZP Arquitetura | por Attos Henrique

A bicicleta é um dos itens decorativos, junto do revisteiro Booken.

No home theater as cores sóbrias dominam o ambiente. Destaque para o saco Zanotta, que traz o ar de contemporaneidade e conforto.

Fotos: Ricardo Bassetti
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coluna | por José Roberto Geraldine

BIM: a hora e a vez dos
arquitetos e urbanistas

M

ais rapidez na execução de projetos, menos desperdício, integração
eficiente do fluxo de trabalho:
estes são alguns dos benefícios apontados
pelos arquitetos e urbanistas que já aderiram
ao Building Information Modelling (BIM) ou,
em português, Modelagem da Informação
da Construção. É, sem dúvida alguma, “um
caminho sem volta” e os escritórios que já
estão se adaptando à nova tecnologia tendem
a ficar em posição mais vantajosa em relação
aos demais.Esse entendimento reflete justamente o movimento que estamos observando
do mercado. Divulgado no início de novembro de 2020, o resultado da pesquisa “Visão
BIM 20/20 LATAM – O impacto de BIM na
América Latina”, a primeira sobre o nível de
maturidade BIM, aponta que 79% das empresas já trabalham com essa tecnologia e apenas
21% que ainda não aderiram. Realizada de
26 de novembro de 2019 a 14 de fevereiro
de 2020, a sondagem focou em três grandes
segmentos do setor da construção de cada
país (incorporadoras, construtoras e projetistas – entre arquitetos e urbanistas, engenhei-
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ros e consultores) e ao todo participaram
18 nações, com um total de 879 respostas.
Como se percebe, a tecnologia está mudando a maneira como projetamos tudo, desde
as edificações até a utilização de insumos e
modelos de negócio. O BIM ajuda a potencializar o trabalho do arquiteto e urbanista que,
no processo convencional, perde tempo com
a documentação, restando-lhe menos espaço
para criar. No ambiente BIM, essa situação é
inversa, o que tende a se refletir no ganho de
qualidade dos projetos. Entre suas vantagens, é possível integrar todas as informações pertinentes a uma obra. A ferramenta
também oferece a representação digital das
suas características físicas e funcionais,
podendo prever cada etapa construtiva – do
pré-projeto à execução – e até ir além da obra
pronta, chegando à manutenção pós-entrega.
Ou seja, uma das formas de se garantir boas
contratações de obras, eliminando os aditivos
e os erros, é a possibilidade de se construir
digitalmente, verificar e corrigir conflitos no
meio digital, antes do início das obras. Quanto mais detalhado um projeto, melhor será

sua execução e mais adequada sua utilização.
Prova inequívoca de que o BIM veio para ficar
é o decreto presidencial 9.377, de 2018, que
criou a “Estratégia Nacional de Disseminação
do Building Information Modeling”, obrigando o uso da ferramenta para obras públicas
no Brasil a partir de janeiro de 2021, com o
objetivo de proporcionar a entrega de projetos melhores, mais rápidos e mais baratos.
Diante dessa nova realidade, é indispensável
que a categoria se una em busca de qualificação técnica e força política para que possa
fazer valer a capacidade particular da área de
resolver o projeto em sua totalidade. É urgente nos requalificarmos e nos apresentarmos
à sociedade como profissionais engajados na
melhoria dos contratos públicos e no melhor
desempenho das obras. Será dessa forma que
o profissional arquiteto e urbanista passará a
ser mais valorizado, aumentando sua importância na cadeia produtiva e, com isso, talvez,
ampliar sensivelmente seus honorários.

Foto: MichaelGaida por Pixabay
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design do luxo | Melissa Maia Joias | por Elisangela Peres

Inspiração e arte esculpidas em joias

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 as peças da marca Melissa Maia Joias.
Melissa Maia é formada em design de interiores e
especializou-se em design de joias na Itália. Suas
peças chamam atenção pela criatividade, ousadia e
elegância. Suas criações são de tirar o fôlego e vão de
modelos mais discretos aos extravagantes. A designer desenvolveu um estilo único e suas joias são criadas como obras de arte. A característica artesanal, a
qualidade da matéria-prima, as técnicas de textura e
a atenção aos detalhes são destaques nos acessórios.
A inspiração de Melissa, que está sempre atenta às
tendências mundiais, surge de todos os lugares e, a
partir de suas observações, ela desenha diariamente
peças exclusivas. O conceito criativo das joias é pautado pela ideia do belo, do diferente e do equilíbrio.

A natureza e suas formas sempre foram grandes
inspirações para Melissa Maia. No brinco e anel
Caminhos, a designer utilizou ouro amarelo,
topázios brancos e diamantes.

O Brinco e Anel Caracol chamam atenção por seu
balé de curvas. As peças foram produzidas em
Ouro Amarelo com Ágata Vermelha.
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design do luxo | Melissa Maia Joias | por Elisangela Peres

Melissa Maia se inspirou nas palhas dos artesãos para criar a Pulseira Telada, em ouro amarelo. O brinco,
também em ouro amarelo, possui diamantes e traz a leveza e exuberância da Borboleta.

Fotos: Thales Mion
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artista | Adriana Varejão | por Attos Henrique

As fascinantes obras
de Adriana Varejão
COM MAIS DE TRINTA ANOS DE CARREIRA, UMA DAS MAIS CÉLEBRES ARTISTAS DA CONTEMPORANEIDADE ENCANTA
COM SUAS PINTURAS INSPIRADAS NA AZULEJARIA PORTUGUESA, NO BARROCO, NA COLONIZAÇÃO DO BRASIL E NA
DIVERSIDADE DO NOSSO PAÍS

C

arioca de nascença, Adriana Varejão cresceu bem longe do mundo das artes. Sua única relação com esse universo aconteceu durante sua infância,
graças aos livros Gênios da Pintura, que sua mãe colecionava. Na década
de 80, se matriculou no curso de engenharia e, em meio a sua vida acadêmica,
acabou sendo atraída pela pintura ao ingressar no Parque Laje, onde fez vários
cursos de pintura com John Nicholson, Luiz Áquila, e Charles Watson. Na Escola
de Artes do Parque Laje, Varejão teve a liberdade de transmitir seus sentimentos
e suas inspirações na pintura. A transformação radical em sua vida pela arte fez
com que dedicasse seu tempo para sua produção artística, motivo que levou a
artista a abandonar a graduação em engenharia. Em suas obras, Adriana cria
uma narrativa que instiga o espectador, o que pode causar diversas reações
devido ao trabalho visceral presente em algumas séries, como em “Ruínas de
Charque”, composta por pinturas que representam azulejos que fazem alusão a
carne destruída por dentro, o que cria seu aspecto escultórico fascinante. O mais
interessante deste trabalho é a técnica utilizada: são misturas de tintas a óleo
que formam uma pele após secarem superficialmente. Por dentro, o material
permanece úmido por décadas, o que permite a criação dos rasgos. No Instituto
Inhotim, o maior museu a céu aberto do mundo, localizado em Minas Gerais,
Adriana ganhou um pavilhão em que a arquitetura e suas obras criam um diálogo
harmonioso. Uma tela que representa uma sauna, inspirada nas salas de banho
de Budapeste, cria a sensação de continuidade em uma das paredes do espaço,
devido a exploração da tridimensionalidade. Na mesma galeria, a obra “Celacanto Provoca Maremoto” estampa as paredes do segundo pavimento, onde telas
inspiradas nos azulejos barrocos foram distribuídas aleatoriamente para representar uma convulsão marítima, que encanta todos os visitantes. Ao descobrir
sua obra, é inegável o talento de Adriana Varejão, que explora a história da arte
e da cultura brasileira e cria releituras a partir da arte contemporânea, fato que
reflete no sucesso da artista, que já participou de diversas exposições nacionais e
internacionais, e que atualmente desfruta de seu reconhecimento mundial.

Uma das obras da série “Ruínas de Charque”,
que apresenta seu aspecto escultórico criado com
tintas a óleo. (Foto: Jaime Acioli)
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Fotos: Vicente de Mello / Jaime Acioli

artista | Adriana Varejão | por Attos Henrique

Azulejaria Branca em Carne Viva, obra do ano de 2002. (Foto: Vicente de Mello)

A série “Polvo” consiste no estudo de tons de
pele encontrados no Brasil, de acordo com uma
pesquisa do IBGE. (Foto: Fortes D’Aloia e Gabriel)

“Celacanto Provoca Maremoto” ocupa uma
galeria dedicada a obra da artista no Instituto
Inhotim. (Foto: Eduardo Eckenfels)
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televisores | novidades em televisores

Novidades em televisores
TODOS OS ANOS, AS PRINCIPAIS MARCAS LANÇAM MODELOS DIFERENTES
DE TVS NO MERCADO, COM NOVAS TECNOLOGIAS, INTERATIVIDADE ENTRE
OS USUÁRIOS E DESIGN PREMIUM. A REVISTA DECORAR SELECIONOU ALGUNS
LANÇAMENTOS PARA VOCÊ.

Samsung | @samsungbrasil
Um dos destaques da Samsung neste ano de 2020 foi o
lançamento da The Frame. Quando ligada, a TV transmite
imagens de alta qualidade, com resolução 4K e HDR Premium. Quando desligada, a The Frame TV ativa o “modo
arte” e se transforma literalmente em um quadro personalizável, com pinturas e fotografias internacionalmente reconhecidas, ou fotos pessoais do próprio usuário.
São três modalidades dentro do “modo Arte”: a Coleção
Samsung entrega 100 obras de arte já embarcadas na TV,
em categorias diferentes – paisagem, arquitetura, vida
selvagem, ação, desenho, entre outras. Além disso, a The
Frame Store é uma uma loja virtual na qual o consumidor
pode adquirir pinturas renomadas, como as obras de Monet ou Kandisnky, do clássico ao contemporâneo.

TCL | @tclbrasiloficial
A TCL apresentou sua nova linha de TVs QLED, composta
por dois modelos: 4K C715 e 8K X915. Um dos destaques é a Série C715, projetada com o recurso HDR 10+
que melhora a exibição 4K UHD da TV por meio de mapeamento dinâmico de tons para oferecer mais níveis de
brilho, saturação e contraste. A TV é equipada com Dolby
Vision®, sistema adotado pelos principais estúdios de
Hollywood e serviços globais de streaming, para tornar a
imagem extremamente vívida, com detalhes incríveis que
dão vida ao entretenimento. Com design de tela cheia, o
televisor completa qualquer ambiente. A série C715 ainda
possui controle de voz hands free integrado, um recurso
que facilita o acesso a canais de streaming, sistema de
busca, ativação e desativação da TV, troca de entradas e
muito mais por reconhecimento de voz, sem a necessidade de um controle remoto.
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Fotos: Divulgação

televisores | novidades em televisores

LG | @lgdobrasil
A LG anunciou sua nova linha de televisores OLED com recursos diferenciados em qualidade de imagem e design. A
série GX Gallery, oferece uma estética minimalista e formato
ultrafino. Os televisores de 65 polegadas contam com apenas
20 mm de espessura, sem a presença de uma caixa na parte
traseira do aparelho, isso permite a instalação do aparelho
bem rente à parede, semelhante a uma obra de arte em uma
galeria. Os novos modelos contam com processador α (Alpha)
9 Gen 3 AI, que utiliza deep learning e inteligência artificial
para aumentar ainda mais a qualidade de imagem e som das
TVs. Os algoritmos reconhecem a qualidade do conteúdo
original e otimizam diversos detalhes, como clareza, nitidez e
brilho, aumentando a sensação de imersão dos espectadores.
Os televisores ainda oferecem novidades em relação à conectividade e inteligência artificial, com a plataforma proprietária
ThinQ AI, Google Assistente e Alexa embarcados.

Sony | @sonybrasil
A Sony amplia sua linha de TVs Premium XBR trazendo ao
mercado sua nova TV 8K, a XBR-Z8H, de 75 polegadas, com
som tridimensional e que se adapta ao ambiente. Com a
nova tecnologia Ambiente Optimization, o aparelho consegue escolher automaticamente os melhores ajustes de som e
imagem. Além disso, essa TV leva o selo “Ideal para o PlayStation® 5”, estando pronta para a era de jogos que se inicia
com o novo console da Sony. O sistema Acoustic Multi-Audio
traz uma montagem diferenciada dos alto-falantes que adicionam mais colunas de som ao redor da tela, com isso você
sente o som vindo do centro da tela, sincronizado com o
movimento das imagens. É a experiência das salas de cinema
dentro de casa.

Fotos: Divulgação
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arquitetura | Studio AG | por Attos Henrique

Refúgio urbano
A CASA GGL REALIZADA PELAS ARQUITETAS E SÓCIAS DO STUDIO AG, AMANDA CASTRO E
GIOVANA GIOSA, TEM PROJETO CONTEMPORÂNEO E RECEBEU EM 2020 O PRÊMIO ALEMÃO IF
DESIGN AWARD, NA CATEGORIA ARQUITETURA RESIDENCIAL.

E

m meio a copa das árvores, surge a
Casa GGL com sua aparência contemporânea, a partir de seu formato retangular com telhado duas águas, que remete às
casas tradicionais brasileiras. Localizado no
Jardim Paulistano em São Paulo, o projeto
foi inserido em um terreno de 450 m², de
forma estreita e comprida, tudo pensado
para o melhor aproveitamento do espaço.Em
três pavimentos, as arquitetas conseguiram
criar um oásis em meio a selva de pedras,
com muito conforto, estilo e sofisticação.
Um dos maiores destaques do projeto são as
fachadas, feitas em perfis metálicos revestidos por Trespa, que é uma placa laminada de
alta pressão que possui alta durabilidade. No
térreo, encontra-se toda a área social, como o

A fachada da casa recebe revestimento de alta
duração e traz o ar de contemporaneidade a
partir de sua forma.
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bar e as salas de estar e jantar, com interiores
contemporâneos com móveis de design, como
a mesa de jantar assinada por Jader Almeida e as poltronas na cor caramelo de Jorge
Zalszupin. Uma empena lateral em concreto
aparente, teve uma adega criada a partir da
própria concretagem da parede, onde abriga o
bar, que era um grande desejo dos moradores
que recebem visitas com frequência. A cozinha fica maior na parte do tempo integrada
e, em dias de eventos, pode ser isolada por
portas camarão que correm por um trilho. O
projeto paisagístico, realizado por Alex Hanazaki, conta com jardins verticais nas laterais,
que complementam o paisagismo proveniente das casas vizinhas. Para aproveitar o espaço do recuo obrigatório que seria inutilizado,

foi implantada a piscina elevada que corre
pela lateral da casa e participa de todos os
ambientes do térreo. No segundo pavimento,
encontra-se a área íntima, que possui três
suítes e uma sala de tv. Os grandes vãos de
janelas fazem com que a luz natural invada os
interiores,transmitindo diversas sensações
aos moradores ao longo do dia. Para isso, foi
trabalhada a ideia de cheios e vazios através
de rasgos nas fachadas e em janelas zenitais.
Na cobertura, um espaço de contemplação
que faz com que qualquer visitante se sinta
em casa. O local é cercado por árvores, com
poltronas e vasos com diversas espécies de
plantas, como lavandas e uma jabuticabeira.

O rooftop tem poltronas verdes da Nani
Chinelatto e mesa de centro da Casual
Exteriores

arquitetura | Studio AG | por Attos Henrique

A sala de jantar possui uma mesa assinada por Jader
Almeida e cadeiras da Micasa. No bar, a adega foi
criada durante a concretagem da parede.

A área social da casa é toda integrada. O
mobiliário contemporâneo conta com as
poltronas roxas e o trio de mesas da Micasa,
ao lado do sofá.
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arquitetura | Studio AG | por Attos Henrique

Na suíte do casal os tons claros trazem a sensação
de conforto junto do piso em carvalho bianco da
Indusparquet.

O banheiro da suíte máster recebe em
abundância a luz natural.
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Fotos: Fernando Guerra

arquitetura | Studio AG | por Attos Henrique

A piscina, que percorre o corredor lateral, é
integrada com os interiores dos os ambientes
do térreo. O verde invade a residência pelas
árvores do lado externo e pelo jardim vertical
instalado no muro.

Fotos: Fernando Guerra
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evento | Inauguração 3ª mostra Cidad3 + Dedicatto

Inauguração 3ª mostra
Cidad3 + Dedicatto

A

pós se consolidar na Avenida Pacaembu, com a realização de duas mostras
de arquitetura que envolveu mais
de 50 renomados arquitetos e designers do
país, o Cidad3 desembarca no endereço mais
importante da decoração e do luxo no Brasil:
a Alameda Gabriel Monteiro da Silva. A nova
fase do projeto faz parte da parceria firmada
entre o Cidad3 e a Dedicatto, empresa de
marcenaria e marmoraria de alto padrão que
está há mais de 15 anos no mercado. Com o
foco na veiculação de conteúdo de qualidade,
impresso, digital e presencial, e na busca do
aperfeiçoamento e crescimento profissional
dos players do mercado da arquitetura, o
Cidad3 tem como missão unir os dois elos da
cadeia: fornecedores e especificadores, através do amplo portfólio de eventos e encontros que promove. Para a 3ª Mostra Cidad3,
que possui fachada e projeto de disposição
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dos ambientes realizado pelo Studio Guilherme Torres, foram convidados 26 escritórios
para ambientar os espaços. A mostra, que
também é o showroom da Dedicatto, conta com cozinhas, salas de reuniões, closets
e áreas de convivência. Os profissionais e
escritórios envolvidos que assinam os espaços
são arquitetos do interior de São Paulo, da
capital e de outras cidades do país, sendo
eles: AB Arquitetura, Ana Bartira Arquitetura
e Hotelaria, Attos Henrique, Beatriz Dutra,
Cris Furlan, Comparato Arquitetura, Érica
Salguero, Evelin Sayar, Flávia Andrade, Francisco Calio, Jan Florez, Jayme Bernardo, Leila
Dionizios, Leo Shehtman, Letícia Barbosa,
Márcia Addor, Melissa Béber, mf+arquitetos,
Myrian Marquez, Nathalia Dalberto, Nicoli
Silva, Sharon Fliter, Studio Cicconi, Studio
Oka, Studio Zeh, Terra Fofa Paisagismo e
Veduta Arquitetura. Para a realização da Mos-

tra, o Cidad3 tem como patrocinador master
a Dedicatto, patrocinadores Atlas Schindler,
Neolith e Zetaflex, copatrocínio Butique da
Varanda, Idea10, Mercin Glass, On Projeções,
e apoiadores Englux, Gorenje, Imporhome e
Prime Gattai. Nos três dias de inauguração,
passaram pelo evento diversos arquitetos,
designers, consumidores, investidores, jornalistas, além de grandes chefs da gastronomia,
que mostraram seus talentos nas cozinhas
do espaço. O evento contou com um número
controlado de convidados e os protocolos
de saúde e segurança foram seguidos, como
a aferição de temperatura na entrada, uso
obrigatório de máscaras, além do jato higienizante e do Dul Germ H, ambos do Grupo
Dux,eficazes no combate da proliferação de
vírus e bactérias. Confira alguns cliques que
rolaram durante a inauguração!

Foto: Nelson Mello

Alexandre Molari, Marco Izzo, Ronaldo
dos Santos e Gustavo Giostri

Antonio Gattai, Ricardo Rossi, Selma de Sá
e Luiz Bianchi

Antonio Gattai, Tânia Mesquita, Carmem
Alvim, Bruno Alvim e Ronald Douglas

Beatriz Dutra e Flávia Andrade

Denise Porto e Isabel Comparato

Evelin Sayar

Francisco Calio

Gustavo Cicconi

Humberto Rodrigues, Luciana Barcellos
e Hugo Rodrigues

Igor Zanetti, Sandra Leise e Julio
Zveibil

Jacqueline Chaves, Mary Garcia,
Carolina Matos e Nathalia Dalberto

Jayme Bernardo e Myrian Marquez

José Henrique, Sandra Leise, Pedro
Caribé e Gabriel Fernandes

José Mundim e Arnaldo Rodrigues

Kawe Godoi e Alessandra Orsi

Fotos: Phoetica

de•cor•ar

55

56

Luiza Hoffmann, Julio Perinetto e
Brueth Carvalho

Marcelo Caitano, Alexandre Molari,
Gustavo Giostri e João Armentano

Marcelo Spaziani e Lilian Albuquerque

Márcio Mazza, Daniela Souza, Elizabeth
Canedo e Alexandre Molari

Matheus Coelho, Taís Neubern, Letícia
Barbosa e Adriana Veiga

Mauro Maria, Melissa Béber, Takeshi
Nishimori e Wilson Alves

Patrícia Bacalá e Andreza Galani

Raul Penteado, Sandra Leise e José
Roberto Codato

Rodrigo Correa, André Scaringella e
Beatriz de Carvalho

Rodrigo Oliveira, Sandra Leise e Julio
Perinetto

Rosmar Stedile e Sandra Leise

Sandra Leise e Ronaldo Rodrigues

Silvana Minello, Isabel Alexandrino, Taís
Neubern e Ana Bartira

Thiago Calabria, Gustavo Giostri, Marco
Izzo e Alexandre Molari

Viviane Dias, Gustavo Giostri, Denilson
Oliveira e Luciele Di Camargo
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Fotos: Phoetica

Alexandre Molari, Marco Izzo, Ronaldo
dos Santos e Gustavo Giostri

Ana Bartira, Graziela Carvalho e Paula
Gambier

Attos Henrique e Érika Flores

Camila Avesani, Julio Perinetto e Karina
Granella

Carolina Oliveira, Vivi Dias, Mariana
Rolim e Deise Izzo

Danielle Rainha, Giselle Estefano e
Brueth Carvalho

Denilson Defragoso

Elisangela Peres e Sandra Leise

Fabiana Ramos, Ana Bartira, Sandra
Leise e Sandra Veras

Fernanda Lopes, Camila Magalhães e
Pyero Gimenes

Graziela Carvalho, Sandra Leise, Antônio
Gattai, Ricardo Rossi e Ana Bartira

Graziela Constantino e Daniel Brito

Isabel Comparato e Juliana Doria

Ivone Gama, Melissa Béber e Ana
Pennone

José Roberto Codato e Tânia Mesquita

Fotos: Phoetica
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Luis Fernando Conelian e Caroline
Buddemeyer

Márcia Addor, Patrícia Mitiko, Rosângela
Ferraz e Waleska Giglio

Márcia Stefan, Luiza Hoffmann e Yasmin
Hatem

Marcos de Paula, Sandra Leise,
Reinaldo Rodrigues e Stefani Velludo

Matheus Gomes e Leticia Barbosa

Milton Soler, Sandra Leise e Pablo
Gimenes

Nádia Cattan e Edson Salgueiro

Nathanael Felipe e João Mazza

Rafael Leonardo e Oscar Martins

Renato Fernandes e Alessandra Orsi

Rogério Rangel, Bia Dias, Gustavo
Cicconi, Patricia Oren e Marcelo Caitano

Ronaldo dos Santos, Zurah Ortis e
Augusto da Silva

Rose Galdino, Juliana Amato e Isabela
Barros

Scheila Santos

Thiago Calabria e Nathalia Dalberto
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Conheça

Paula Gambier

BZP Arquitetura

Studio AG

Design de Interiores, Paula Gambier também estudou desenho técnico, moda e
perspectiva. Nascida na capital paulista,
é apaixonada por decoração e desenho
desde a infância. Em seus projetos, Paula
trabalha com um mix elegante de estilos,
que vão do clássico ao contemporâneo,
concebidos de forma harmoniosa, criativa e funcional, com o objetivo de criar
ambientes que aliem beleza, sofisticação,
praticidade e conforto. Há mais de 20
anos no comando do escritório que leva
seu nome, a designer preza por uma
relação interativa com seus clientes, buscando conhecer o universo, expectativas
e anseios de cada um deles, como forma
de traduzi-los em ambientes únicos.

Bia Prado, titular do escritório BZP Arquitetura, é formada em Arquitetura e
Urbanismo pela Faculdade de Belas Artes
de São Paulo. A arquiteta especializou-se
na Columbia University, em Nova York.
Ainda em Nova York, estudou desenho
industrial na Parsons School. Em 2006,
abriu seu próprio escritório que posiciona-se como uma empresa de espírito
cosmopolita, que amplia possibilidades, e está sempre atenta às necessidades e estilo de cada cliente.

Formadas em Arquitetura e Urbanismo
pela Universidade Mackenzie em 2011,
Amanda Castro e Giovana Giosa atuaram
em diferentes escritórios no início de suas
carreiras. Em meados de 2013, com a
oportunidade da construção de uma casa
de 2000m², em São Paulo, unificaram
suas experiências nesse novo projeto e
a partir daí, abriram o escritório Studio
AG Arquitetura. Através de uma arquitetura sem excessos, ritmada e com linhas
bem traçadas, procuram customizar cada
projeto e torna-lo único. Os projetos desenvolvidos estimulam o olhar com diferentes texturas e volumetrias, priorizando
a entrada de luz e as vistas.

@paulagambier

@bzparquitetura

@studioagarquitetura

Contatos
Adriana Varejão
adrianavarejao.net

Dassault Aviação
dassault-aviation.com

Alex Hanazaki
hanazaki.com.br

Deca
deca.com.br

Andorra Madeiras
andorramadeiras.com.br

Dedicatto
dedicattomobilia.com.br

Arte Universale
arteuniversale.com.br

Defragoso
defragoso.com

Arquitettá
arquitetta.com.br

DPOT
dpot.com.br

Artefacto
artefacto.com.br

Etel
etel.design

By Kamy
bykamy.com.br

Fernando Jaeger Atelier
atelier.fernandojaeger.com.
br

BZP Arquitetura
bzparquitetura.com.br
Casual Móveis
casualmoveis.com.br
Cerri Esquadrias
cerri.com.br
Cidad3
cidad3.com.br
Coral
coral.com.br
Cosentino
cosentino.com
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Jorge Zalszupin
jorgezalszupin.com

Rossin + Tramontina
rtdp.com.br

Lattoog
lattoog.com

Samsung
samsung.com

LG
lg.com

Silestone
silestone.com

Luri Decorações
luri.com.br

Sherwin-Williams
sherwin-williams.com.br

Master Serralheria
masterserralheria.com.br

Solferini
@solferini

Melissa Mais Joias
@melissamaiajoias

Sony
sony.com.br

Micasa
micasa.com.br

Studio AG
studioag.arq.br

Florense
florense.com.br

Monica Cintra
monicacintra.com.br

Suvinil
suvinil.com.br

Gorenje
gorenje.com.br

Mosarte
mosarte.com.br

TCL
semptcl.com.br

Indusparquet
grupoindusparquet.com.br

Nani Chinellato
@nanichinellato

Trespa
trespa.com

Irmãos Campana
campanas.com.br

Novo Ambiente
design.novoambiente.com

Treviso
trevisoantiquario.com.br

Itens Collection
itenscollection.com

Obra Fácil
lojaobrafacil.com.br

Tota Penteado
totapenteado.com.br

Jader Almeida
jaderalmeida.com

Paula Gambier
paulagambier.com.br

SEM LIMITES PARA SEUS SONHOS.

R. Beira Rio, 03 - Bairro Colônia / SP

11 2868.2738 / 94034.2236

masterserralheria
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