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atitude e
criatividade
deram o
tom para um
projeto de
interiores
repleto de
DETALHES
excêntricos.

70
COM DECORAÇÃO QUE PRIVILEGIA PEÇAS
DE DESIGN, O DUPLEX PAULISTANO REVELASE COMO UM RECANTO DE BEM-ESTAR.

76
TOQUES DE COR E PEÇAS DE ARTE
CONTEMPORÂNEA REVELAM AMBIENTES
ALEGRES E EXTREMAMENTE ESTILOSOS.

82
Bom gosto AO EXTREMO, aliado A UM
MIX DE soluções TECNOLÓGICAS DEFINEM
um projeto de tirar o fôlego!

92
UMA PISCINA QUE SE PROJETA PARA FORA NO
9º ANDAR? SIM! O NOVO EMPREENDIMENTO
DA mELNIK EVEN É SURPREENDENTE!

QUEM DISSE QUE O ESPAÇO SOB A ESCADA
ESTÁ FADADO AO ESQUECIMENTO? CONFIRA
IDEIAS PARA APROVEITÁ-LOS (MUITO) BEM!

38
A FAMOSA AGêNCIA DE PUBLICIDADE JWT
GANHOU SOLUÇÕES INUSITADAS E AMBIENTES
PERFEITOS PARA DEIXAR A IMAGINAÇÃO FLUIR.

58
ELE VOLTOU! APOSTE NO PAPEL DE
PAREDE E DÊ VIDA NOVA ÀS PAREDES DA
SUA CASA, APARTAMENTO, ESCRITÓRIO...

66
COM LINHAS INUSITADAS, A PET SHOP
EXIBE LINDOS ESPAÇOS PARA RECEBER
NOSSOS AMIGOS DE QUATRO PATAS.

96
TEM ESPAÇO DE SOBRA! APÓS UMA
LONGA REFORMA A CASA DE PRAIA
GANHOU 120M2 DE MUITO CONFORTO.

52

OUSADO!
UM TRIPLEX
QUE FUGIU DO
ÓBVIO E
TRANSFORMOU-SE
EM UMA VERDADEIRA
OBRA DE ARTE
ENTRE QUATRO
PAREDES!

86 ROCK NO DÉCOR

YEAH! MUITO MAIS DO QUE UM RITMO QUE EMBALA GERAÇÕES, O
ROCK’N’ROLL É FONTE DE INSPIRAÇÃO PARA PEÇAS SUPERCRIATIVAS!

Fotos: Rick Schultz, A.C Scoffoni e Divulgação
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winter
hits!

102

SALão do móvel 2013
Confira tudo o que rolou em Milão e as grandes
apostas e opinião de profissionais gaúchos.

Selecionamos 10
tendências que
prometem invadir
a casa e o closet
neste Inverno. Do
Militar ao Peplum,
do Brocado ao
Metalizado, tem
opções para todos
os gostos!

114
chrysler 300c em nova versão:
o design e o requinte de um
carro que é puro luxo!

116
124
o arquiteto osvaldo segundo
abre as portas de seu moderno
escritório em blumenau (SC).

148
vestidos de noiva lindos, com
modelagem retrô, plissados e
bordados que encantam!

162
repleto de plantas! o belo
jardim mineiro virou um reduto
de paz, harmonia e bem estar!

154

vamos à AUSTRÁLIA?
Com atrativos para todos os gostos – dos mais
aventureiros aos que curtem momentos relax – a
terra dos cangurus é o destino do mês! Vamos?

Fotos: Alessandro Russotti/Cortesia Cosmit spa, LHW e Divulgação

guto índio da costa fala sobre
os rumos do design brasileiro e
os desafios que temos a seguir.

LIVING FOR YOU

É HORA DE
OUSAR, BEBÊ!
Quem nunca se identificou com a letra de uma música dos Beatles,
se emocionou com algum trecho de Elvis ou sacudiu o esqueleto ao
som de AC/DC e Rolling Stones que atire o primeiro vinil, walkman,
iPod... Se quiser atirar um iPhone 5 também não é problema, somos
ótimos “Catcher”!
Basebol à parte, uma coisa é fato: a música é para a alma o que a
água é para o corpo: essencial. Sim! Ela nos acompanha desde que
nascemos, na canção de ninar entoada pela mãe (dá-lhe Ursinho
Pimpão!), na cantiga de roda na escola, na trilha sonora da primeira
decepção amorosa, no tema do tão aguardado canudo da faculdade,
no caminho de casa, no escritório, na sala de espera, no cinema...
Sem falar naqueles momentos que alguém cantarola uma música –
que não necessariamente a gente goste – e passamos o dia cantando
mentalmente “Para bailar la bamba,se necesita una poca de gracia”.
Ops, desculpa aí!
Yeah, baby! A música é uma daquelas coisas que não tem como
ficar alheio. Ela toca! Toca a alma a ponto de uma simples melodia
nos lembrar de um momento especial vivido há 15 anos. Ela é terapia,
é ousadia, é atitude e muitas vezes até rebeldia. E, se música é vida,
rock’n’roll é uma forma (muito especial) de viver; não é à toa que ele
está cada vez mais presente no décor de interiores. Na sala, na cozinha,
no quarto e até no banheiro tem algo inspirado neste estilo musical que
já virou estilo de vida. Um estilo ousado, onde cores fortes e intensas
se unem em prol de um objetivo: tornar o dia a dia mais agradável e
inspirador. Afinal, morar bem é uma ótima música para a alma!
equipe living
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ASK ME JAIME CARPIO

A decoração da sua casa está tirando seu sono?
Envie suas dúvidas para askme@livingdigital.com.br
ou acesse www.livingdigital.com.br/askme
e confira dicas do arquiteto Jaime Carpio.
Como saber se a reforma
que quero fazer pode desvalorizar o meu imóvel?

Antes de iniciar uma
obra é preciso avaliar o
projeto arquitetônico de
reforma. Na prática, a
transformação precisar
ser, além de harmônica,
com resultado que venha
a valorizar o imóvel. O
ideal é que o valor investido possa ser agregado ao
valor do imóvel quando
este for vendido, mas vale
lembrar que conforto não
é gasto, é investimento em
qualidade de vida.
Se puder escolher, qual a melhor situação solar para construir minha casa?

Quando se pode escolher, o ideal é que se opte pela posição Norte, pois ela
contempla a incidência de sol na parte Leste pela manhã e na parte Oeste à tarde.
É nesta direção que normalmente são definidos os quartos.
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Fotos: Auremar e Rodenberg Photography/Shutterstock
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FOLLOW WEB

Cheio de dicas incríveis para quem busca
ideias e inspirações para a decoração, o Tránsito Inicial, comandado por Maria Marcet, é
um blog repleto de postagens lindíssimas que
prometem levar muito mais charme à sua
casa. O mais legal é que as ideias do site são
bastante acessíveis e se você curtir vai ser superfácil de executar. Vale o clique!
www.transitoinicial.com

Aqui rola muita coisa legal, um bate-papo
descontraído sobre os mais diversos assuntos, novidades interessantes sobre música,
dicas de beleza, a moda das ruas e os lançamentos das grandes grifes mundiais. Além de
tudo isso, Juliana Poli e Laura Kaufmann protagonizam o Batalha de Looks, que traz muita
inspiração e ideias bacanas para as leitoras.
www.conversaprivada.com

Sim! A Capital dos gaúchos tem
muita coisa interessante para mostrar. E é justamente para isso que
surgiu o Street Style POA, um portal que retrata a maneira como o
porto-alegrense vive registrada por
profissionais de marketing, fotógrafos, comunicadores e muita gente
que adora encontrar novidades
bacanas para se inspirar. As coberturas são realizadas das mais variadas formas, seja visitando o lar de
pessoas interessantes e escritórios
diferenciados, seja clicando looks e
atitudes pelas ruas da cidade.
www.streetstylepoa.com.br

Com matérias focadas em moda e em todos seus
desdobramentos na cultura urbana, o Descolex
abrange também outros assuntos interessantes
que permeiam o dia a dia de quem curte estar
sempre antenado com o mundo fashion. No
site, música, arte e comportamento também
são pautas constantes que Glauco Sabino não
deixa faltar. Apaixonado por Street Style e
arte de rua, o rapaz está sempre em busca de
novidades, lugares bacanas e coisas diferentes
para suas reportagens.
www.descolex.com
O Quarto & Sala se preocupa com o bom
morar, o bom produzir, o bom criar, o bom
trabalhar e mira, atento, para o modus operandi do universo ao nosso redor trazendo
ideias maravilhosas para quem está precisando de inspiração para decorar o lar.
Em seções distintas, o site traz projetos de
apartamentos, casas, lofts, estúdios e espaços comerciais decorados com muito bom
gosto, com aconchego e conforto, sem necessariamente ser repleto de luxo e peças
caras. Sim! É muito legal!
www.quartoesala.etc.br
16 | LIVING | MAIO2013

IPORTOBELLO
+PLUS
Você que é
interessado por
arquitetura,
construção e
decoração ganhou
mais um aliado:
o iPortobello um
aplicativo que
traz às mãos
de arquitetos,
designers e outros
profissionais do
setor uma poderosa
ferramenta de
referência e
decisão. O app
permite ao usuário
conhecer as
melhores novidades
através de imagens
em alta resolução;
explorar uma
incrível galeria
de ambientes
decorados; realizar
uma busca entre as
peças com filtros
e mecanismos
avançados de
busca e interagir
com os canais de
comunicação da
Portobello.

MYPANTONE
Os designers de
plantão não podem
ficar sem este
app. Ele dá acesso
a mais de 13 mil
(isso mesmo!
Treze Mil) cores
Pantone, incluindo
as das coleções
Pantone Plus
Series e Fashion
+ Home. Com
interface simples,
ele permite criar
facilmente paletas
de cores conforme
sua inspiração e
compartilhá-las.
Fotos: Divulgação
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FOLLOW WEB

Inspiração na ponta dos dedos.

livingdigital.com.br
DECORAÇÃO MODA DESIGN ESTILO DE VIDA

decoração

arquitetura

Espaços pequenos também podem ser
supercharmosos, sabia? Prova disso é
o Convertible Sofa, um sofá que rapidamente pode ser transformado em
uma prática mesa para refeições. Perfeito para otimizar espaços!
www.livingdigital.com.br/solucao-multiuso

LIFESTYLE

Na edição de fevereiro da Revista
Living você conferiu uma matéria
superfofa sobre cães-guia, lembra?
Pois agora descobrimos, lá no Japão, um asilo muito especial que
cuida e dá amor para esses peludinhos. Acessa o nosso site e entenda
melhor como funciona!

Localizado na Suécia, esse apartamento é dono
de uma decoração de interiores completamente
encantadora. Delicado, charmoso e com detalhes
supermodernos, ele surpreende e é uma bela
inspiração para quem precisa de boas ideias!

www.livingdigital.com.br/asilo-para-caes-guia

www.livingdigital.com.br/charme-na-suecia

CHARME NA SUÉCIA

MODA

design

Para quem adora mobiliários com design diferenciado, o Qwerty Sofa é a
peça ideal! Com formato de teclado
de computador, ele ainda pode ser
utilizado como uma confortável cama.
Os geeks vão amar! Legal, não?!
www.livingdigital.com.br/qwerty-sofa

VÍDEO

TRIO DE LUXO

QUE SONO

Divertido! Esse bichinho está, literalmente, caindo de sono. O
problema é que ele não consegue relaxar porque se incomoda
com a câmera, “Me deixa dormir, pô!”. Muito fofo!
www.livingdigital.com.br/que-sono

Reveja o especial sobre bronze, prata e ouro que
a Living publicou em sua edição de Dezembro de
2012. As cores metalizadas prometem continuar
em alta durante as próximas estações e garantir
glamour ao look, ao décor de interiores e tudo
mais que a imaginação permitir!
www.livingdigital.com.br/trio-de-luxo
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Fotos: Divulgação

PRACTICAL & FUNCTIONAL

A Electrolux traz ao mercado a Cafeteira Espresso Chef, ideal para
os consumidores que apreciam um bom café e não abrem mão da
praticidade. Disponível em aço escovado, o lançamento conta com
15 bar de pressão – para um café bem cremoso – e possui tecnologia
Thermoblock, que garante a temperatura ideal da bebida em todas as
xícaras. A cafeteira vem com placa de aquecimento para xícaras, reservatório de água removível com capacidade de 1,2L, bandeja
plástica de gotejamento removível e seletor central que apresenta as opções espresso, água quente ou vapor, além de permitir o preparo para dois cafezinhos simultâneos. Da Electrolux,
R$ 399,90 (preço sugerido). www.electrolux.com.br

Praticidade é palavra de ordem na nova linha de jarras e copos da Maus. Após muita
pesquisa, a marca desenvolveu uma tecnologia para a injeção de solid glass, um
polímero plástico translúcido como o cristal, mas com uma grande diferença: ser inquebrável. O design, assinado por Vinicius
Prado, do Estúdio de Design D+E, é outro
diferencial da linha, que foi apresentada ao
mundo na Semana do Design de Milão, durante o evento Brazil S/A. Da Maus, preço
sob consulta. www.maus.com.br

Quer dar uma turbinada na cozinha? Dá uma
olhada na Batedeira Manual kMix. Compacta, de
fácil manuseio e com o design perfeito para o dia
a dia, pode ser utilizada para ajudar em diversas
tarefas no preparo dos alimentos. Possui cinco
níveis de velocidade, botão pulsar e acessórios
para amassar e bater em aço inoxidável. Na Camicado, R$ 568. www.camicado.com.br

A torneira é um dos elementos que mais trabalham em
uma cozinha (perdendo só para o cozinheiro, claro!),
por isso é muito importante atentar à escolha para que
o modelo cumpra suas funções com êxito. Pensando
nisso a Gaya lançou a linha Amazonas com ótimas novidades para a cozinha. Entre as news estão torneiras
com mangueira retrátil, controle de fluxo, que gera até
12% de economia de água, estrutura durável, resistente e inteligente; além de design exclusivo, desenvolvido
para atender aos mais exigentes projetos arquitetônicos. Da Gaya, R$ 411. www.gaya.com.br
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Fotos: Divulgação

PRACTICAL & FUNCTIONAL

A Larco, marca lançada recentemente pelo Grupo Officeform e referência em
móveis residenciais de alto padrão com design assinado, apresenta a sua coleção 2013, com foco no design 100% autoral e qualidade indiscutível. Desenvolvida em parceria com os designers André Bastos e Guilherme Leite Ribeiro,
do Estúdio Nada Se Leva, a nova linha tem como inspiração a “hipernatureza”,
conceito que aborda a interferência do ser humano na natureza, gerando novos
ecossistemas e forçando uma adaptação do ambiente a esta nova realidade.
Este conceito é representado na coleção por meio da escolha das formas, cores
e estampas das peças. Da Larco, preço sob consulta. www.larcohome.com.br

Antigamente a moda ditava um novo conceito a cada
estação e os móveis eram descartados. Atualmente,
estar na moda é focar na sustentabilidade. Seguindo este conceito de restauração e customização de
móveis e objetos, está a penteadeira da Bem Dito
Canto - Arte em Móveis, produzida em madeira
maciça, garimpada, restaurada e repaginada
com muita cor, design e personalidade. Na
Bem Dito Canto, à venda pelo site, preço sob
consulta. www.bemditocanto.com.br

Desenvolvida por dois designers holandeses, a Cadeira
Dobrável Envelope FLUX é perfeita para quem que praticidade e possui pouco espaço. Feita para decorar e
otimizar espaço em diversos estilos de ambientes, as
peças são feitas de polipropileno sustentável em “envelopes” que, fechadas, medem 84 cm de altura e 66
cm de largura e, depois de montadas como origamis, chegam a 1,5m de altura e 67 cm de largura.
Além de práticas, as cadeiras são supermodernas
e podem ser utilizadas em todos os cômodos da
casa, principalmente em salas, cozinhas e varandas. No e-commerce SD+Fernanda Marques,
R$ 619. www.sdonline.com.br
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Fotos: Divulgação
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PRACTICAL & FUNCTIONAL

Criada para delimitar e surpreender, a linha Illusie é extremamente versátil, permitindo o uso em áreas internas e externas e paginações diferenciadas. A abertura
entre as peças durante a instalação permite leve ou
ampla visibilidade, garantindo assim a privacidade ou
um efeito mais evidenciado dos elementos. Disponível
nas cores Chumbo, Cinza, Fendi, Macchiato, Sépia,
Areia e Barbante, as peças podem ser configuradas
de forma a garantir livre ventilação e entrada de luz
natural, contribuindo para a economia de energia. Da
Castelatto, R$ 499/m2. www.castelatto.com.br

Lançando mão
da onda retrô que invadiu moda, decoração e comportamento nos últimos anos, a alemã
Pro-Ject Audio Systems – considerada uma
das principais fornecedoras mundiais de toca-discos
de vinil – acaba de apresentar onze diferentes aparelhos
com seis modelos de pré-amplificadores para compatibilização dos aparelhos convencionais ao sinal do vinil e 4
cápsulas com agulha para reposição. Estas verdadeiras
obras-primas do mundo dos toca-discos vão dos modelos mais simples aos mais sofisticados unindo design e
qualidade de forma sem igual. Na Smart Build, R$ 1.990
a R$ 62.900. www.smartbuild.com.br

Itens indispensáveis para controlar
as atividades diárias, os relógios de
parede estão cada vez mais irreverentes, dando um toque final
ao décor de interiores. É o caso
do Relógio Ollin, relógio produzido pela Lattoog, marca conhecida pela originalidade de
seus produtos. Não tem como
resistir ao design diferenciado,
não é mesmo? Na Simmetria
Ambienti, preço sob consulta.
www.simmetriaambienti.com.br

Resgatando forma e função de um móvel muito
apreciado pelos nossos antepassados, o Carrinho Bar Barolo, assinado pela designer Amélia
Tarozzo, é perfeito para quem deseja ter um bar
em casa, mas não possui muito espaço. Além
de compacta e superprática, a peça é decorativa e remete ao aconchego dos almoços
de domingo, das festas em família, da
casa de nossos avós... Disponível
nos acabamentos laca e lâmina de
madeira. Na Simmetria Ambienti,
preço sob consulta. www.simmetriaambienti.com.br
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AMAZING LOFT
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ATITUDE
PARA
MORAR
Com elementos que marcam a
personalidade do proprietário
– e idealizador do projeto – o
charmoso apartamento londrino
ganhou decoração inspirada
nos 35 anos de vida de Jimmie
Karlsson, que admite unir várias
referências para construir um
estilo próprio e ousado.

Fotos: Rick Schultz/Divulgação
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AMAZING LOFT
Na sala de estar, destaca-se o sofá em camurça bege (que Jimmie assume:
também tentou pintar de cinza, mas não ficou legal – então decidiu usar
o tecido do lado avesso. As almofadas coloridas garantem um ambiente
despojado, assim como a mesa de centro em vidro com base de cone.

28 | LIVING | MAIO2013

Com muita originalidade, o loft de
67 m² localizado em Londres, na Inglaterra, é o recanto de descanso e sossego do designer Jimmie Karlsson. Aos 35 anos, Karlsson já
assinou importantes trabalhos para ícones como Madonna
e Jay-Z, além de outros renomados nomes da música, moda
e arte. Como não poderia deixar de ser, o apartamento
onde o designer vive com seus dois gatos, Phoenix e Christy, esbanja atitude e marca pela decoração ousada. Por se
tratar de um imóvel alugado, Jimmie contava com algumas
limitações para a reforma, porém, mesmo assim conseguiu
transmitir toda sua energia para o novo lar e deixou tudo
com a sua cara. A primeira mudança, como ele mesmo
conta, foi jogar tinta escura nas paredes, que originalmente
eram pintadas de creme: “Uma cor – se é que você pode
chamar isso de cor – tão sem vida...”, brinca.
O que mais chama a atenção no loft é sua arquitetura antiga, com pé-direito alto e janelas bastante generosas, que se estendem do chão ao teto e proporcionam,
além da bela vista, uma privilegiada iluminação natural.
Para contrapor com o cinza das paredes, Jimmie explorou móveis em cores vibrantes e alegres – a maioria deles
comprados em casas de leilão ou garimpados em viagens,
outros adquiridos em sua própria empresa, a Jimmie
Martin, ou na famosíssima IKEA.
Fotos: Rick Schultz/Divulgação

Poltrona
Absoluta, da Jimmie
Martin, onde o
gato Christy
adora relaxar!
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AMAZING LOFT

DÉCOR PERSONALIZADO

“Gosto de misturar cores, formas e texturas para
criar algo interessante; como o que faço na minha empresa, que combina coisas que não se enquadram na
máxima ‘isso não deve ser feito, segundo as regras do
design de interiores’, mas que são boas ideias e, se bem
executadas, funcionam muito bem!”, ressalta.
O apartamento fica no primeiro andar do edifício,
por isso conta com um terraço que abrange cozinha e
sala de estar. Jimmie quis deixar tudo do seu jeito, com
uma decoração que refletisse sua personalidade, mas
que, além disso, fosse um espaço aconchegante e confortável, onde se sentisse feliz ao retornar após um dia
cansativo de trabalho. O artista revela que seu estilo
une um pouco de várias referências mundiais e que então usa todas essas informações para criar o clima que
ele realmente anseia para sua vida.
Seu projeto de decoração vai muito além da estética, Jimmie buscou levar para dentro de casa ideias que
remetessem a boas lembranças de sua vida, bem como
objetos com história para contar (por isso alguns deles
foram comprados em lojas de antiguidades). A cozinha,
também com paredes escuras, ganhou mobiliário em
branco, da IKEA, que contrasta com a pintura; um belo
retrato de seu batizado leva mais emoção ao espaço. A
mesa de jantar foi montada “em partes”: o tampo de
inox foi adquirido no site eBay, enquanto os cavaletes
são da IKEA e as cadeiras de design, na cor branca, são
da Dwell, assim como a luminária.

Onde encontrar
Jimmie Martin & McCoy
www.jimmiemartinandmccoy.com

Outra verdadeira
paixão do designer
são os bustos
(há vários deles
na decoração);
destaque para o
“Flash Amarelo”,
busto produzido
pela marca do
proprietário.
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Fotos: Rick Schultz/Divulgação

O dormitório foi
pensado a fim de se
tornar um ambiente
onde Jimmie pudesse
relaxar com muito
estilo. A cabeceira
da cama une o
contemporâneo ao
clássico e se mostra
bastante divertida com
a aplicação da frase.
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CREATIVE IDEAS

APROVEITAMENTO:
DEGRAU POR DEGRAU!
Foi-se o tempo em
que o espaço sob
a escada ficava
ocioso. Boas
ideias e muita
criatividade podem
transformar este
pequeno local
em uma peçachave no décor
de interiores.
Duvida? Confira
estes projetos e
surpreenda-se!

Com medida enxuta – apenas
9m² – e décor contemporâneo, a sala
de estar projetada pela designer de
interiores Iara Santos teve todos os
cantinhos devidamente aproveitados. Até mesmo o vão sob a escada
que, a princípio, parecia pequeno e
limitado, foi utilizado. Para esse local, a profissional desenhou um móvel multiuso feito sob medida em
laca branca brilhante e com portas de
correr de vidro que serve como aparador, abrigando um minibar com
bandejas, bebidas e copos e livros.
Onde encontrar
Iara Santos
www.iarasantosdecoradora.blogspot.com
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Foto: Daniel Mansur/Divulgação

Para aproveitar todos os espaços existentes no pequeno apartamento, os arquitetos Marcos Marcelino e Roberta Martins resolveram projetar um móvel que, além de organizar os livros dos proprietários, funciona
como um belo elemento decorativo.
O “pulo do gato” nesta solução é o Onde encontrar
material metalizado da estante, que Roberta + Marcos Arquitetura e Design
destaca o colorido dos livros e garan- www.robertaemarcos.com.br
te um visual moderno ao ambiente.

Foto: WMelão/Divulgação

CREATIVE IDEAS

Repleto de personalidade, o loft localizado em Belo Horizonte (MG), projetado pela arquiteta Marina Dubal em parceria com a irmã, a designer Fernanda Dubal valoriza as peculiaridades
do edifício: cimento e alvenaria aparentes, caixilharia de ferro, cores primárias nos elevadores
e circulação lateral. A escada em ferro, um dos protagonistas
do espaço, seja para dar acesso ao segundo pavimento – cujo
Onde encontrar
percurso revela um mix de obras contemporâneas – seja para Marina Dubal
delimitar o espaço reservado ao rádio vitrola onde luminárias www.dad.arq.br
irreverentes evidenciam o tom despojado do décor.
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Foto: Henrique Queiroga/Divulgação

Assinada pelos arquitetos Juliana de Araújo Antunes e Anderson Fabiano Freitas, da Apiacás Arquitetos, a residência paulista de 150m² concebida a partir de blocos de concreto, cerâmica e vidro revela uma grande
escada que liga os pavimentos. Definida em madeira e ferro, a escada vazada
Onde encontrar
surge leve em meio ao décor; sob ela, um Apiacás Arquitetos
aparador em madeira abriga taças e ser- www.apiacasarquitetos.com.br
ve de apoio a adega climatizada, ao lado.

Foto: Pregnolato & Estúdio Fotográfico Kusuki/Divulgação

´
CREATIVE DECOR
Para o departamento
“Do”, uma configuração
urbana da cidade foi
criada. Nesta colmeia
vibrante, a equipe JWT
estrutura e programa
as ideias apoiadas
por uma equipe de
produtores.
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INS(PIRAÇÃO)
À ESPREITA
Ter em mãos um projeto de uma agência de
publicidade é o sonho de qualquer profissional
que goste de ousar. E foi justamente esse verbo
que inspirou os profissionais que assinam o
décor da JWT em Amsterdã. Pire você também!
Reconhecida como um dos mais atraentes e ecléticos espaços corporativos de Amsterdã, a nova sede da
JWT – a agência de publicidade mais antiga do mundo –,
localizada no boêmio bairro de Leidseplein, dentro do famoso edifício Hirsch &
Cie, construção datada em 1864, revela um décor que arranca suspiros e estimula
a criatividade. Ao receber a missão de mudar a cara dos ambientes, o diretor de
design da Alrik Koudenburg uniu-se com o designer-artista RJW Elsinga e, juntos,
criaram um espaço de 1850 m² impressionante.
Quase tudo aqui é customizado e os dois criativos emprestaram ao interior
um “wow-factor” com a aplicação de várias características de design gráfico, incluindo logotipos exclusivos para cada departamento, uma variedade de atraentes itens de mobiliário tais como o coelho de papelão com 2.6m de altura que
abriga os diversos prêmios do escritório.
O projeto tomou forma a partir do conceito “Seriously Surprise”, adotado pela
fusão entre o antigo e o novo com ambientes abertos e privados numa combinação
lúdica e contemporânea. Aqui tudo é superjovial e despojado; na recepção, um
castelo de cabeça para baixo já deixa bem claro: não há limite para a criatividade.
Quem adentra os espaços percebe isso desde o primeiro olhar, não é para menos,
coisas interessantes estão à espreita em todas as “esquinas” da agência.

Fotos: Kasia Gatkowska/Divulgação
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´
CREATIVE DECOR

USANDO E ABUSANDO DO PERFIL LÚDICO QUE UMA AGÊNCIA DE
PUBLICIDADE PODE TER, OS PROFISSIONAIS DEFINIRAM ESPAÇOS
EXTREMAMENTE DESPOJADOS À ESPREITA DOS VISITANTES.
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Fotos: Kasia Gatkowska/Divulgação

Há muito a ser
descoberto,
como a silhueta
do grande
escritor
holandês Harry
Mulisch, feita
com seu texto da
Wikipédia.
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´
CREATIVE DECOR

Para o
departamento
“Think” foi criado
um jardim de
inspiração, onde
os funcionários
podem passear e
deixar seu fluxo
de pensamentos
correr livremente.
O espaço inclui
uma biblioteca
e um pódio com
vista para a Praça
Leidse. É um lugar
para pensar,
onde as ideias
são inventadas
e os planos
são feitos, um
espaço dedicado
à estratégia,
tecnologia,
conectividade e
fantasia.

Fotos: Kasia Gatkowska/Divulgação

Já o departamento
“Make” remete
a uma fábrica
feliz, uma caixa de
ferramentas em
tamanho criativo.
Aqui artesãos
digitais dão
vida às ideias. O
espaço consiste
em um estúdio
onde enormes
armários-robô nas
cores CMYK (com
2.80m de altura)
se certificam que
tudo ficará bonito
e organizado.

Think, Do, Make!

A filosofia seguida pela empresa, “Think, Do, Make”, foi trabalhada de forma
bem literal e reproduzida em logotipos distribuídos pelos espaços numa leitura visual feita por um mix de arte e design coloridos. “Criamos uma gama verdadeiramente diversificada de ambientes de trabalho abertos e fechados, P / M / G, com
espaços de fuga e “touchdown”. Aqui funcionam configurações onde uma, duas,
quatro, oito ou até mesmo 12 pessoas podem trabalhar sua criatividade.”, revelam
os profissionais, enfatizando: “Nós não pretendemos aplicar um conceito muito
singular de design em todo o espaço, pois sabíamos que o efeito surpresa iria se
desgastar muito cedo”. Em vez disso, a dupla criou uma mistura selvagem de experiências inspiradoras que, além de conseguir o “sorriso” ao qual estavam atrás, complementa e apoia a abordagem da agência. Essa diversidade contribui para criar um
ambiente acolhedor, que vem acompanhado por uma cafeteria grande e completa.
O toque final é garantido por peças assinadas por designers consagrados, como
Charles e Ray Eames, Friso Kramer, Louis Poulsen e Tom Dixon e ícones de design
“atrevido” como o Soft Wood Sofa da Moroso e as cadeiras NEMO Driade. As ilustrações são outro ponto de destaque, Kamp Horst, Sieger Duinkerken, Anders Rockum, Leyp e Jeroen de Boorder deram asas à imaginação e criaram coisas incríveis.

Onde encontrar
Alrik Koudenburg
www.alrik.nl

Fotos: Kasia Gatkowska/Divulgação

RJW Elsinga
www.rjw-elsinga.com
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PROJECT IN ATHENS

APELO CONT

Ao pôr do sol, a sala
adota uma postura
dramática e misteriosa,
evidenciada pelas
sombras e reflexos
criados pela iluminação
sutil dos elementos
de decoração
intrinsecamente
posicionados.
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Fotos: George Sfakianakis/Divulgação

EMPORÂNEO

PROJECT IN ATHENS

Uma ideia bastante ousada deu vida a esse belo apartamento
localizado em Atenas, na Grécia. A contemporaneidade
se faz presente nos mais diversos detalhes do projeto
comandado pela criativa equipe do Studio Omarta.

Localizado em meio a um cenário
encantador, esse apartamento exibe
um projeto de design de interiores
que realmente surpreende. A vista para o centro de Atenas, na Grécia, serve como base aos profissionais do Studio Omerta, que aproveitaram a privilegiada visão do 9º
andar e desenvolveram espaços que favorecem o contato
com o externo. A área social tem vista disputadíssima para
a Acrópole de Atenas, enquanto os dois dormitórios para a
charmosa Igreja de São Pedro, no pico do Monte Lykabettus – um dos mais belos cenários da região.
A paleta de cores escolhidas pelos profissionais passeia entre tons de preto, cinza e branco e ajuda a criar ambientes sóbrios e contemporâneos, harmonizando com o
mobiliário de linhas elegantes assinado por importantes
designers europeus, como Le Corbusier + Franco Albini e
Piero Lissoni. Muitas obras de arte incrementam o décor
e revelam uma variedade de estilos dentro do gênero contemporâneo – grande parte delas tem como foco o corpo
humano em suas mais diversas facetas.
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DÉCOR DE PERSONALIDADE!

Todo o espaço social é integrado; a sala de estar, bastante espaçosa, recebeu poltronas de couro e alguns artigos em
vidro e metal, revelando a busca pela originalidade. A mesa
de jantar possui base em metal e tampo em vidro, sua transparência “brilha” no ambiente e destaca-se sobre o tapete
neutro. O acesso aos dormitórios é iluminado por uma instalação circular com estilo futurista, fazendo uma analogia ao
clássico “2001: Uma Odisseia no Espaço”, de Stanley Kubrick. Essa referência segue para o quarto principal, onde figuram impressionantes superfícies refletivas, além de uma
confortável chaise em couro e um generoso espaço para desfrutar da vista privilegiada do Monte Lykabettos.
O grande diferencial desse projeto é a prova de que
mesmo o mais tradicional imóvel, neste caso um típico
apartamento ateniense, é capaz de transformar-se em um
espaço inspirador, repleto de possibilidades. Ao passar
pelas mãos de uma equipe de designers criativa, o apartamento revelou-se um exemplo da mais inovadora estética
contemporânea.

Fotos: George Sfakianakis/Divulgação

PROJECT IN ATHENS

As obras de arte
onde predominam
traços humanos
foram essenciais
na concepção do
projeto. O apelo
contemporâneo
é visível em todos
os detalhes; as
cores escuras
ressaltam esse
conceito.

No dormitório
principal
prevalecem
cores escuras
e marcantes.
Além disso, os
móveis possuem
design inusitado,
como a cama e
a confortável
chaise (de onde é
possível relaxar e
observar o Monte
Lykabettos). O
amplo banheiro
da suíte tem seu
charme evidenciado
pelos espelhos
e iluminação
direcionada.

Fotos: George Sfakianakis/Divulgação
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PROJECT IN ATHENS
Na varanda destacam-se também os elementos
contemporâneos e as cores marcantes, como o
preto e o marinho. Por estar situado no 9º andar
do edifício, o apartamento tem vistas privilegiadas
para a cidade; da sala de estar, por exemplo, tem-se
uma maravilhosa visão da Acrópole de Atenas.
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Onde encontrar
Estúdio Omerta
www.studio-omerta.com

Fotos: George Sfakianakis/Divulgação
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AMAZING TRIPLEX

O excêntrico ganha espaço e aparece
em elementos bastante inusitados.
A busca pelo Rock’n’roll está
explícita nesta decoração e Carlos
Pujol comprova sua criatividade no
triplex que é pura atitude!
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Fotos: A.C Scoffoni/Divulgação

PURO

ROCK!

AMAZING TRIPLEX
Engana-se quem pensa que por estar localizado no coração de Paris, a eterna
“Cidade Luz”, esse triplex irá nos encantar com uma decoração romântica e clássica. Muito pelo contrário! Por aqui, a ideia do designer de Barcelona, Carlos Pujol,
foi surpreender e comover – e vamos combinar, o espaço para
isso não poderia ser mais propício: um triplex com 300 m².
Nada de obviedades e coisas comuns. No projeto, Pujol fugiu de referências claras e visíveis, objetos de design e detalhes
arquitetônicos encontram o seu “lugar ao sol” em cada pequeno
espaço do imóvel, que se mostra um tanto quanto eclético (e por
vezes até estranho!). Mas, bastam poucos momentos observando o trabalho do designer para darmo-nos conta de que trata-se
de uma verdadeira obra de arte, onde cada item utilizado remete à atitude e à excentricidade do artista.

Originalmente, a construção possuía quatro andares; porém, o profissional não manteve quase nada (nem mesmo o telhado!), a ideia era repaginar completamente o visual do imóvel
entregrando nova personalidade ao local. Sua criatividade aguçada ajudou a enfatizar a beleza da arquitetura dos ambientes;
essas características podem ser visualizadas na decoração bastante atípica, em detalhes singulares e nos móveis supercoloridos que preenchem os espaços – assim como na escada com
degraus pintados de acordo com uma escala de cores.
Outro diferencial notável são as instalações e os tijolos aparentes, criando uma atmosfera despojada e rústica; esses detalhes contrastam com a singularidade de outros itens, como o trio
de lambretas candy color exposto na sala de estar, o íncrivel pilar de revistas que “sustenta” a escadaria e as pinturas bem-humoradas dispostas em algumas paredes do imóvel.

O inusitado pilar
de revistas
destaca-se no
projeto e cria
uma atmosfera
bastante
despojada. As
lambretas candy
color garantem
charme ao
décor.
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Fotos: A.C Scoffoni/Divulgação

As imagens
divertidas
aplicadas nas
paredes provam
a irreverência
do designer.

Dezenas
de óculos
formam este
criativo lustre.

Na cozinha, pendentes abençoam
a ilha de preparo dos alimentos,
ótima ideia para sair do comum!

AMAZING TRIPLEX

A parede com tijolo aparente quebra o clima
totalmente branco do espaço, além de remeter a
um universo rústico que beira o moderno
e se destaca no dormitório.

Onde encontrar
Carlos Pujol e Ingrid Dujardin
www.carlos.fr
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Fotos: A.C Scoffoni/Divulgação

A UNIÃO DE MÓVEIS
DESCONSTRUÍDOS OU
“SURRADOS” COM TRAÇOS
SOFISTICADOS – COMO
OS DETALHES DA LAREIRA
– E A PINTURA OUSADA,
DEFINEM UM AMBIENTE
ACONCHEGANTE E OUSADO
AO MESMO TEMPO.
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WALLPAPER

EU VOLTEI,

E AGORA É PRA FICAR!
Velhos conhecidos do décor de interiores,
os papéis de parede deram um revés,
desmentiram a má-impressão que carregavam
e invadiram os ambientes com opções variadas
para deixar a parede superdescolada.
Escolha o seu preferido!
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Fotos: Divulgação

Distribuidora
exclusiva de
grandes grifes
internacionais no
Brasil, a Wallpaper
traz para o
país os últimos
lançamentos em
papéis de parede
na Europa como a
linha Casamance,
por exemplo que
reflete fortes
tendências mundiais,
alta tecnologia,
texturas e materiais
diferenciados.

Ele andava esquecido, chamaram-no de retrógrado, antigo, démodé; disseram que não servia
para a vida moderna, que era coisa de casa
de vó, que acumulava ácaros... Foi então
que ele rebelou-se, mandou todo mundo
calar a boca e mostrou que é – sim! – uma
ótima alternativa para transformar ambientes. Livre-se dos pré-conceitos e invista neste revestimento que veio para ficar!
Os papéis de parede são ótimos aliados quando se busca garantir um efeito diferenciado aos ambientes e podem auxiliar
a resolver alguns problemas estéticos por
isso, antes de adquirir tenha em mente o
que você deseja para o espaço. Por exemplo: se o local é pequeno, opte por cores
claras; se ele é baixo, prefira padrões com
listras verticais e utilize em toda a extensão
da parede; se deseja “aquecer” o ambiente,
escolha tons terrosos.

VANTAGENS E
DESVANTAGENS
Entre as vantagens na utilização do papel de parede está a aplicação, fácil, rápida e totalmente limpa (bem diferente das
pinturas que exigem proteção do chão e
dos móveis), o ideal é que seja utilizada
mão de obra qualificada – mas, se você
resolver se aventurar, não é um problema,
existem produtos que são superfáceis de
instalar – a maioria é antichamas e antialérgico e leva cola à base d’água que deixa
o ambiente livre de cheiro. A única desvantagem surge se você precisar retirar uma
parte do papel para realizar algum reparo
na estrutura da parede; há grandes chances da nova faixa ficar com tonalidade diferente por que normalmente os papéis de
parede desbotam um pouquinho.
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WALLPAPER
Importado e
distribuído no Brasil
pela Orlean, o papel
Bark Cloth, da marca
belga Arte, é feito
em tecido fibroso
extraído da camada
interna da casca
da árvore africana
Mutubu. 100% natural,
este papel de parede
respeita os princípios
do “fair trade” pois as
árvores não precisam
ser sacrificadas e
estes tecidos voltam
a crescer após serem
retirados.
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Quer aconchego?
Invista em papéis
de parede em tons
sóbrios, uma boa
opção é este da
Coleção Mondo,
importado dos EUA em
rolos de 10m x 0,52cm
pela Jô Martins.

APLICAÇÃO, LIMPEZA,
MANUTENÇÃO,
A aplicação do papel de parede é supersimples, a superfície, obviamente, deverá estar
limpa e lisa. Caso a parede já tenha recebido
este revestimento, é preciso retirar totalmente o antigo e deixar a superfície lisa e limpa
novamente. O ideal é realizar uma manutenção periódica, com um pano úmido, mas os
papéis de parede do tipo lavável podem ser
limpos com água e sabão. Sujou? Limpe-o
rapidamente para evitar manchas.

Fotos: Divulgação

Com estampas geométricas e padrões
extremamente belos, os papéis de parede
comercializados pela Latina Haus são
perfeitos para mudar o astral da casa e criar
ambientes modernos e aconchegantes.

É incrível como um detalhe pode fazer toda a
diferença no décor do ambiente. Neste dormitório,
por exemplo, a designer de interiores Leila Libardi
utilizou um papel de parede com estampa de tijolos
aparentes. O resultado é maravilhoso!

papel de parede chinês da
Dinastia Qing, século 19.

VOCÊ SABIA?
O papel de parede surgiu na
China, como elemento decorativo, aproximadamente 200
anos antes de Cristo. Isso mesmo! Este velhinho simpático tem
anos de janela, ou melhor, de
parede e era rudimentarmente
produzido em papel de arroz. Algum tempo depois ele começou
a ser produzido em pergaminho
vegetal e só então começou a
ganhar cores e desenhos que
eram feitos à mão por artesãos.
Com a ajuda da tecnologia, de
lá pra cá, muita coisa mudou e
hoje existem papéis feitos com
cascas de árvores!

NEWS

Christian
Lacroix é
referência
quando se
fala em papel
de parede com
personalidade.
o modelo
abaixo,
apresentado
na maison e
objet 2013,
pode ser
encontrado
na athual
revestimentos.

Referência no segmento de
pincéis e ferramentas para pintura, a Pincéis Atlas apresenta
ao mercado o papel de parede texturizado VestCor - Atlas;
produzido pela Erfurt em 100%
celulose, livre de PVC e fibra
de vidro, que pode ser aplicado em diversos ambientes; inclusive, banheiros e cozinhas.
O diferencial é que este papel
pode receber tinta (!), podendo
ser pintado várias vezes, sem a
necessidade de troca e, pasmem: pode receber até 20 repinturas durante a sua vida útil,
ser removido a seco e eliminado como um papel comum.

GREEN DESIGN

NATUREZA
VIZINHA
Com uma construção que privilegia a
bela vista para a vegetação, o projeto de
Corinne Vezzoni se mostra completamente
integrado à paisagem e surpreende com
seu design de traços apaixonantes.
Localizada ao sul da cidade de Embrun, na
França, essa construção, assinada pela arquiteta Corinne Vezzoni, parece conversar com a
natureza e seus elementos. Cercada por muitos pinheiros e uma grande área verde, a casa ganha destaque e não impõe barreiras visuais
entre suas instalações e o lado externo. A edificação foi projetada na
parte superior do terreno, para que a grande quantidade de casas vizinhas não atrapalhasse a admiração da paisagem, além disso, essa foi
uma das maneiras encontradas pela arquiteta de poupar ao máximo a
vegetação original do espaço.
Todas as esquadrias foram definidas em estrutura de aço, esse elemento contrasta com a transparência dos grandes painéis de vidro da
fachada, que revelam, para o morador, uma vista estonteante. Para facilitar a visão panorâmica para todo o entorno, a casa foi construída sobre uma plataforma com altura suficiente para que se observe o centro
histórico de Embrun. Duas grandes árvores coníferas marcaram o ponto inicial do projeto, a casa inteira se desenvolve em torno desses itens,
reforçando a ideia de uma casa escondida entre a vegetação. Para harmonizar com o cenário, filetes de madeira, que podem ser deslizados
até cobrir o vidro, complementam a fachada e revelam a inspiração em
charmosas “casas na árvore”.
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Foto: David Huguenin/Divulgação

MAIO2013 | LIVING | 63

GREEN DESIGN
A casa abre-se para a
exuberante paisagem
e oferece uma bela
visão para as geladas
montanhas que
localizam-se à frente
da construção. O
vidro foi utilizado de
maneira a facilitar a
entrada da luz solar,
que além de iluminar,
aquece os ambientes.

O espaço de estar foi trabalhado em
cores claras, destacando-se a lareira
bem no centro do ambiente. Por ser
uma região bastante fria, a luz solar é
extremamente bem-vinda dentro de casa,
por isso os grandes panos de vidro.
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Fotos: David Huguenin/Divulgação

A vegetação
protagoniza a
decoração da
residência, como
essa grande
árvore que
foi mantida em
seu local de
origem e ganhou
espaço dentro
de casa. Relax,
tranquilidade
e bem-estar
prevalecem no
espaço.

ISOLAMENTO TÉRMICO

Por estar localizada em uma região bastante fria, a casa deveria contar com um sistema eficiente de isolamento térmico para que o clima interno fosse o mais agradável possível. Para resolver esse detalhe, a arquiteta planejou toda a residência com aberturas voltadas para o lado sul e
limitadas ao norte, de forma a garantir a proteção solar durante o verão
e, no inverno, permitir que ele aqueça todo o interior da residência.
Onde encontrar
Corinne Vezzoni
www.vezzoni-associes.com

O banheiro da suíte está localizado
praticamente dentro da mata. Os
grandes painéis de vidro deixam a
natureza integrar-se ao local, que
fica ainda mais belo com os tons de
verde e raios de sol.
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design pet shop

DÉCOR
ANIMAL!

Criatividade e alegria definiram o conceito
do projeto que revitalizou essa Pet Shop em
Vancouver, no Canadá. Linhas inusitadas e cores
vibrantes destacam-se e garantem bem-estar
aos visitantes de quatro patas.
O espaço pode até ser pequeno, mas a criatividade
do estúdio MCM Interiors é
enorme! Em apenas 88 m², os designers
Dale Kosowan e Sally Han desenvolveram um projeto completamente autêntico
e inovador. Inicialmente, o local, que abriga uma Pet Shop na cidade de Vancouver
(Canadá), era bastante escuro e um dos
principais problemas encontrados pelos
profissionais, além da falta de iluminação,
dava-se pela grande coluna estrutural localizada no centro do espaço.
Entretanto, após um pouco de estudo, os designers conseguiram transformar
o “obstáculo” em um diferencial a favor
da criatividade. O elemento ganhou vida
e passou a “encenar” uma árvore abstrata; dele saem diversos anéis de MDF que
ficam suspensos no teto, além de nichos
que servem como expositores dos produtos
vendidos na loja. Após a reforma, o local
tornou-se mais iluminado e ventilado, ideal para receber bem os clientes e seus pets.
Outra preocupação foi deixar o caminho

Fotos:Ema Peter/Divulgação

livre para que os animais possam circulam
à vontade, por isso as prateleiras de produtos foram definidas nas paredes, em linhas
curvas e material colorido, garantindo um
perfil contemporâneo ao local.

COR E CRIATIVIDADE

Para a diversão dos cães que frequentam a Pet Shop, criou-se um espaço de
entretenimento com muitas opções de
brincadeiras, onde podem experimentar
novas texturas, superfícies e sensações,
como grama sintética, pedras, rampa e
até mesmo um túnel. Na área destinada
ao caixa, o logotipo da empresa destaca-se
em uma parede supercolorida; na mesa,
pequenos “ganchos” em forma de cogumelo servem para que o proprietário possa prender a coleira de seu pet enquanto conclui a compra. Internamente, salas
destinadas a serviços específicos, como
banho e treinamento, seguiram a mesma
linha decorativa do restante da loja, com
muitas paredes coloridas, elementos inusitados e objetos bastante chamativos.
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design pet shop
O projeto de interiores foi
pensado a fim de oferecer o
máximo de conforto para os
clientes “animais”. Para facilitar
a locomoção, há poucos
obstáculos no caminho, os
nichos de produtos ficam
localizados nas paredes; há
também um espaço de lazer com
opções para divertir os peludos.
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Fotos:Ema Peter/Divulgação

Grande parte
dos produtos
está exposta nas prateleiras,
a intenção era deixar o mínimo
de itens no caminho, para
facilitar a locomoção dos
animais no interior da loja.

As salas internas
também ganharam
decoração especial. O
uso de cores vibrantes é
a característica principal
do projeto, elas levam
mais alegria e deixam os
espaços mais dinâmicos e
divertidos.

Onde encontrar
MCM Interiors
www.mcminteriors.com

FUNKY DECOR

ESTILO
ACOLHEDOR
Com uma decoração que privilegia o design
em peças repletas de atitude, Roberta
Martins transformou o duplex paulistano
em um recanto de conforto e bem-estar.
Elementos descolados ressaltam a ideia de
que é possível criar ambientes modernos
sem esquecer do aconchego do o dia a dia.
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Ao entrar no
apartamento, nos
deparamos com uma
área social totalmente
integrada. A cozinha
une-se à sala de estar
e, ao lado, a varanda
que transformou-se
em um aconchegante
espaço de leitura. A
decoração privilegia
peças descoladas como
as almofadas; e itens
aconchegantes, como
tapete do estar.

Fotos: WMelão/Divulgação

Com a intenção de desenvolver ambientes
despojados e alegres, a arquiteta Roberta
Martins deu início a essa obra e, realmente,
transformou o lar da jovem advogada em um refúgio para a diversão,
sem deixar de lado o bem-estar e o conforto. O duplex de 110 m²,
localizado em São Paulo (SP), possui divisões atípicas em terras brasileiras; nele, a entrada se dá pela parte superior, que abrange cozinha
e sala de estar, totalmente integradas – perfeito para fazer o que a
proprietária mais gosta: receber amigos.
A fim de oferecer mais espaço para a moradora, Roberta optou
por integrar a varanda ao restante do ambiente, tornando toda a área
superior um espaço contínuo e confortável. Para evidenciar o clima
aconchegante, a arquiteta escolheu cores claras para as paredes, além
de móveis em tons neutros e madeira – a sobriedade é quebrada com
o uso de elementos inusitados, como as bolas de bilhar, no hall, para
pendurar bolsas e casacos, o telefone com design retrô e a luminária
em forma de boneco de judô.
As escadas, ao lado da entrada, levam ao nível inferior do apartamento. Em uma área mais reservada, está localizada toda a área íntima, como a suíte da proprietária e a sala de TV com uma charmosa
estante de livros projetada para ocupar (e aproveitar) o espaço abaixo
da escada. Além disso há um dormitório para hóspedes e um banheiro
social. O projeto luminotécnico possui iluminação indireta com dimmer, que possibilita a regulagem da luz de acordo com a necessidade,
utilizou-se também sancas com luz embutida para criar uma sensação
mais intimista aos ambientes.
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FUNKY DECOR

A sala de TV ganhou sofá que também pode
ser utilizado como uma cama, basta ajustar
suas almofadas. O mix de estampas cria uma
atmosfera descontraída e alegre para o
ambiente, que também explora o uso de cores.

DETALHES CHARMOSOS

A decoração foi cuidadosamente planejada pela arquiteta. Partindo da ideia de transformar o duplex em um espaço aconchegante,
mas que ao mesmo tempo tivesse a cara da proprietária, a arquiteta
optou por um décor descolado, repleto de elementos marcantes e coloridos, principalmente no andar principal, que abrange toda a área
social. A cozinha, apesar de pouco espaçosa, ganhou novas dimensões
ao ser integrada ao living, a mesa de jantar remete a um clima moderno, principalmente por suas cadeiras de design. À frente, um pequeno bar, com móvel totalmente espelhado (o que gera profundidade
ao ambiente). O dormitório principal recebeu tons neutros com leves
toques de verde – a cor transmite calma e tranquilidade, elementos
primordiais para que a moradora possa relaxar e repor suas energias.
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Fotos: WMelão/Divulgação

Detalhes
engraçados,
como as bolas de
bilhar no hall,
transformam o
ambiente e deixam
o décor muito
mais interessante.

FUNKY DECOR
O dormitório
principal recebeu
decoração em tons
claros. O toque de
charme fica pelo
verde da parede
e das almofadas
sobre a cama. No
banheiro, destaque
para a bancada e
os espelhos bem
iluminados.

Onde encontrar
Roberta + Marcos Arquitetura e Design
www.robertaemarcos.com.br
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Fotos: WMelão/Divulgação
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CONTEMPORARY DESIGN
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Um colorido especial transformou esse antigo
apartamento em um local alegre e repleto de
estilo. Elementos de arte revelam o conceito
contemporâneo com que o projeto foi concebido
e resultam em ambientes inspiradores!

Fotos: Marcelo Scandaroli/Divulgação

belas CORES
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CONTEMPORARY DESIGN
O Espaço Gourmet,
integrado
ao estar, é
bastante prático
e ideal para
promover jantas
e encontros
descontraídos
com amigos.
Enquanto isso,
a cozinha, em
um ambiente
mais reservado,
possui mesa
para até quatro
pessoas e muito
espaço interno
para guardar
utensílios e
louças.
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Fotos: Marcelo Scandaroli/Divulgação

A sala de jantar foi
trabalhada com
uma base na cor
branca (paredes,
mesa e cadeiras).
Os quadros
localizados
nas paredes
laterais exibem
cores vibrantes
e contrastam
brilhantemente
com a sobriedade
dos outros
itens. Ao fundo,
um aparador
suspenso serve
como apoio.

Em um imóvel antigo, localizado
no bairro Higienópolis, em São Paulo
(SP), o arquiteto Haron Cohem pode
usar de toda sua criatividade e bom gosto para transformá-lo e deixá-lo mais aconchegante e atual. O apartamento de 330 m² está situado no 15º de um edifício e
tem como vista o Vale do Pacaembu; a ideia do profissional foi fazer das generosas janelas da área social o ponto-chave, já que, além da bela visão, ela oferece bastante
claridade ao imóvel.
Uma das solicitações dos clientes foi o aproveitamento de espaços, bem como áreas amplas e confortáveis.
Além disso, os dois moradores são amantes assumidos
da arte contemporânea, por isso o arquiteto pode ousar
e aproveitá-las em diversos itens da decoração, como nas
obras espalhadas pelo estar e os tons de vermelho vibrante que fazem o ambiente se destacar ainda mais.
Aproveitando as formas originais do apartamento, Haron Cohen conseguiu desenvolver tudo o que
os clientes desejavam. A sala de estar, bastante ampla,
integra-se ao Espaço Gourmet, que mostra-se bastante
prático e funcional, ideal para receber os amigos. Nele,
o arquiteto inseriu uma bancada de cimento queimado;
as banquetas de apoio mostram o apelo contemporâneo
da decoração. As esquadrias de alumínio, da Tecnofeal,

garantem um estilo clean e moderno a todos os espaços.
A cozinha, em um ambiente separado, tem formato
retangular. Há bastante espaço nos armários e gavetas,
onde predominam as cores cinza e vermelho. Todos os
aparelhos, como fogão e forno, foram embutidos nos móveis, que contam com bancada em branco. No centro
do espaço, o arquiteto projetou uma pequena mesa que
segue o mesmo formato do ambiente, ela atende até quatro pessoas e é ideal para breves refeições.

CORES DE DESTAQUE

As cores vibrantes foram fundamentais para a definição do conceito desse projeto. Notamos seu uso em
todos os ambientes; o grande destaque fica na sala de
jantar, o amplo cômodo abriga uma mesa para até 10
pessoas – tanto ela quanto as cadeiras foram definidas
na cor branca, o que gera uma sensação de amplitude no
espaço. O diferencial está nas paredes, que receberam
generosas obras de arte que abusam (e muito!) das cores.
O corredor que dá acesso à área íntima foi decorado
com muitos quadros onde predominam os tons de preto,
cinza e branco. O tapete listrado combina perfeitamente com os itens decorativos que preenchem o local. Enquanto isso, os dormitórios seguem a mesma premissa
do restante do projeto: cores e muita arte!

CONTEMPORARY DESIGN
O corredor
de acesso aos
dormitórios
foi decorado
com cores mais
sóbrias. Preto,
cinza e branco
ganham vez, mas
não deixam de
lado o conceito
contemporâneo
do projeto.
Listras e
muitos quadros
ganham
destaque. Na
parede em
frente, amplos
armários.

Fotos: Divulgação

Em vermelho,
a base da
cama flui e
torna-se uma
prateleira de
apoio, anexada
à parede. Junto
ao dormitório,
um pequeno
espaço para o
trabalho ganha
vida e segue as
mesmas linhas
do restante
da decoração,
que conta
com quadros
em cores
sóbrias e um
de destaque na
cor vermelha.

Para um amante de literatura e cinema, esse dormitório
foi planejado com uma generosa estante onde ficam
expostos, quase como decoração, centenas de livros e
filmes. As cores ficam por conta do belo quadro atrás
da cama: tons de rosa, azul e amarelo se mesclam e
resultam em um ambiente alegre e despojado.

Fotos: Marcelo Scandaroli/Divulgação

Onde encontrar
Haron Cohen
www.haroncohen.com
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HI-TECH DECOR
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Fotos: Divulgação

TERRITÓRIO
TECNOLÓGICO
Bom gosto, design e criatividade aliados
às soluções sofisticadas comercializadas
pela WFink foram o ponto de partida para a
arquiteta Simoni Mirandoli criar um projeto
de interiores de tirar o fôlego.
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HI-TECH DECOR
O perfil do cliente – uma loja especializada em áudio,
vídeo e automação – foi o ponto de partida para que a arquiteta Simoni Mirandoli criasse um projeto baseado na
tecnologia. A partir daí, tudo o que foi definido pela profissional para a sede da WFink
Tecnologias Sustentáveis levou em conta a necessidade de evidenciar os equipamentos
comercializados pela loja de forma inovadora, proporcionando uma experiência tecnológica hi-end, criando cenários e experiências à medida que o cliente circula pelos espaços. “Todos os detalhes técnicos foram observados com máxima atenção, juntamente
com uma arquitetura minuciosamente projetada para valorizá-los”, explica a arquiteta.
A loja foi projetada de maneira a simular o funcionamento de uma casa equipada com recursos de automação para facilitar a vida cotidiana, iniciando pelo
acionamento biométrico de portas, abertura de cortinas e controle de temperatura,
além da praticidade do acesso ao circuito de câmeras de segurança, o cliente também dispõe de total controle de dimerização a fim de criar diferentes cenários de
iluminação conforme o desejado. Todos estes recursos são acionados através de
painéis touch screen, via smartphone ou tablet.
A estética dos ambientes visa o equilíbrio entre a praticidade do universo high tech,
design e a atmosfera retrô. Destaque para o corredor lateral inspirado na série “O Túnel do Tempo” da década de 1960. “Aderimos a cores pontuais fortes e intensas como
a utilização de mesas e tapetes da mesma cor em contraste ao preto utilizado no restante
dos showrooms”, revela Simoni, lembrando que o uso de adesivo de fractais coloridos e
a porta em capitonê em vinil verde especificada para o Cinema conferem um ar arrojado e, ao mesmo tempo, jovem ao projeto. “Também foram utilizados painéis estofados
em seda preta com absorção acústica, a fim de valorizar o áudio”, completa.
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Por se tratar,
inicialmente, de
um espaço único,
foram propostas
divisões através de
portas de correr
de vidro Cinex,
que setorizaram
a sala de reuniões
e os showrooms.
Esta definição
garante facilidade
de integração dos
ambientes, criando
um grande espaço
para eventos
quando as portas
são abertas.

Onde encontrar
Simoni Mirandoli Arquitetura e Interiores
(51) 3594.3878 – (51) 9317.8733
WFink Tecnologias Sustentáveis
www.wfink.com.br

Fotos: Bohn Fotografia/Divulgação

A iluminação foi
pensada de modo
a proporcionar
intimismo na
demonstração dos
showrooms e no
cinema; e eficiência
nos eventos e
em momentos de
desenvolvimentos
de projetos.
Isso graças aos
recursos de
dimerização e cenas
pré-definidas de
iluminação que a
automação pode
proporcionar.
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MUSIC & DESIGN

Copos e porta-copos;
Uncommon Goods.

Telefone
rolling stones;
south sunny.

Forma de gelo
Cool Jazz; Fred.
Luminária
guitarra;
fender.

Poltrona Egg
Elvis Presley;
util.
Frigobar amplificador; marshall fridge.

Almofada
Elvis; POP
Desconexo.
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Espátula
e garfo de
churrasco;
Gama-Go.

HOJE TEM
Rock’n’Roll,
BEBÊ!
O universo da música é realmente muito
inspirador! Por isso, não é surpresa que sirva
como referência para belíssimas criações
também no décor de interiores. De Elvis a
Rolling Stones, de guitarras a amplificadores,
tudo é pretexto para homenagear o
Rock’n’Roll e, de quebra, levar muita atitude
para a decoração. Oh, yeah!

Espátula de
silicone; fred.

Fotos: Divulgação

LUMINÁRIA AMY
WINEHOUSE;
Estúdio
Delightfull.

sofá Dark Lady;
gufram.
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MUSIC & DESIGN

sousplat disco;
Gama-Go.

revisteiro Vinil;
Papel Craft.

We will,
we will
rock you!

suporte para
garrafa de
vinho; fender.

[Queen]
Jukebox Las Vegas AM/FM,
CD Player e Entrada USB;
classic.

ralador de queijo;
Gama-Go.

assento
sanitário
SCREAMER;
Jammin’
Johns.

caneca
amplificador;
spinning hat.
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Fotos: Divulgação
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SMALL SPACES

PEQUENO BEM
RESOLVIDO
MORAR EM UM JK HÁ MUITO DEIXOU DE SER SINÔNIMO
DE BAGUNÇA E POUCO ESPAÇO. COM CRIATIVIDADE É
POSSÍVEL DAR FORMA A AMBIENTES SUPERCONFORTÁVEIS
E DINÂMICOS. ESTE PROJETO É UMA ÓTIMA PROVA DISSO!

Com 26m², este JK assinado pelos arquitetos Roberta Petillo e Vitor
Hugo Rebello, é uma prova material
de que boas ideias e soluções criativas podem resultar em
espaços extremamente bem resolvidos – independente
das dimensões do imóvel. Localizado na Cidade Baixa,
tradicional bairro boêmio de Porto Alegre (RS), o pequeno apartamento foi resolvido com a utilização de marcenaria tanto na divisão do espaço quanto na organização.
Todo o projeto foi desenvolvido respeitando as medidas mínimas de circulação e de utilização e também respeitando o perfil do cliente: um homem jovem que gosta
não só de ouvir como tocar boa música. Por este motivo,
o apê foi definido em cores e tons sóbrios, são os livros,
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CDs e DVDs que decoram o espaço de forma singular. “Criamos um módulo aonde seriam guardados
os CD’s, um módulo para livros e um terceiro para
as revistas”, explica Roberta, garantindo que alguns
módulos foram criados para não receberem nenhum
objeto ou livro. “Estão ali apenas para permitir a entrada da luz, visto que a janela maior do apartamento fica sobre a cabeceira da cama.” Para não “perder”
nenhuma parede e aproveitar a profundidade em todos os cômodos o armário foi tirado do plano habitual
(vertical) e definido no plano horizontal. O pé-direito
generoso permitiu criar um plano a 55cm do chão,
três gavetões e um baú sob esse plano. É ali que a roupa dos moradores é guardada.

Fotos: Ricardo Jaeger/Divulgação

Como não existia divisória
entre o “quarto” e a sala,
os profissionais criaram
uma estante repleta de
nichos em diferentes
medidas. O efeito visual é
belíssimo e supermoderno.

No antigo projeto, uma parede dividia a
cozinha do restante da casa, com a retirada
os espaços ganharam a sensação de
serem mais amplos. O piso foi definido em
cimento queimado que, além de garantir
modernidade, é de fácil manutenção.

Onde encontrar
Petillo+Rebello Arquitetura
www.petillorebello.com

TOP BUILD

Localizado na Av.
Ipiranga, em meio a
uma região que virou
polo de modernidade
e não para de atrair
investimentos, o
Nine está perto
de importantes
universidades e do
Tecnopuc, um dos
maiores centros de
tecnologia do país.

MODERNO
REQUINTE!
Diferente de tudo o que você já viu,
o Nine é muito mais do que um
empreendimento imobiliário. Com
design moderno e soluções criativas
para morar bem, é perfeito para quem
deseja sair do lugar comum.
Nine. Isso mesmo! Este é o nome do novíssimo empreendimento assinado pela
Melnick Even que promete mudar o jeito
de morar do porto-alegrense. A proposta é direta: Por que morar do mesmo jeito e nos mesmos lugares?
Construído para desconstruir padrões, o empreendimento
tem projeto assinado pelo arquiteto Ronaldo Rezende ícone
da arquitetura gaúcha, conhecido por seus traços modernos e
preocupação irrestrita com o bem-estar. No Nine tudo é diferente do convencional, começando pelo nome, que nasceu
inspirado na área de lazer do empreendimento – localizada
no 9º pavimento – passando pelo design: a fachada conta com
um detalhe nada convencional, a piscina com borda de vidro
fica suspensa e parcialmente projetada para o lado de fora do
prédio, obviamente, no 9º pavimento.
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Fotos: Divulgação *Imagens meramente ilustrativas.
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TOP BUILD

A bela vista da Capital Gaúcha é outro
destaque no Nine. e os apartamentos
contam com soluções de plantas para
receber famílias de todos os tamanhos.

No Nine, de forma única, o convencional dá espaço ao
conceitual e transforma o que seria um lazer comum em uma
experiência especial para os moradores. Essa ousadia contribui para uma fachada muito mais moderna, traduzindo visualmente um de estilo de vida que não se encaixa em antigos
padrões. Localizado na Avenida Ipiranga, próximo ao Jardim
Botânico, a menos de 1 km da PUCRS e a 5 minutos do Shopping Bourbon Ipiranga, o Nine conta com soluções de plantas
para fazer com que cada apartamento seja único. São diversas
opções de 1 e 2 dormitórios, Lofts e Duplex, todas com diferenciais, como fechadura digital nas portas.

O Nine conta com um espaço de lazer sublime! Com
um pé direito de 4 metros de altura e estrutura
diferenciada que integra bar gourmet, piscina,
spa, fitness, salão de jogos e lavanderia, o local
revela-se como um ponto de encontro, perfeito
para jogar conversa fora e fazer bons amigos.
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Fotos: Divulgação *Imagens meramente ilustrativas.

Com diferentes
soluções de
plantas, de 1 e
2 dormitórios,
Lofts e Duplex,
e localização
privilegiada, o
empreendimento
revela-se como
uma opção
moderna de
moradia em
porto alegre.

Ficha Técnica:
Projeto Arquitetônico: Ronaldo Rezende Arquitetura
Projeto de Decoração de Interiores: Roseli Melnick
Construção e Incorporação: Melnick Even
Área privativa total: 10.700,10 m²
Área privativa total residencial: 8.715,52 m²
Total de apartamentos: 174 unidades
Área dos apartamentos:

• 2 dormitórios de 66 a 70m²,
• 1 dormitórios de 47 a 54m²
• Lofts de 35 a 38m²
• Duplex de 57m²

Comercial: 6 Lojas (330,76m² - área média)
Localização: Av. Ipiranga, 8500 - Jardim Carvalho Porto Alegre/RS (Plantão de Vendas no local)
Mais informações: no telefone (51) 3508-9798 ou
pelo site www.melnickeven.com.br/nine
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GREAT COMFORT

QUEREMOS ESPAÇO!

A reforma foi longa, mas valeu a pena! Após 12 meses de
muito trabalho, os arquitetos entregaram à família uma
residência linda, moderna e muito espaçosa. Afinal, 120 m²
a mais fazem uma bela (e grande) diferença, não é?
Após uma ampla reforma
comandada pelos arquitetos
José Pedro e Maira Maciel, a
casa, que originalmente possuía 180 m², ganhou novas dimensões e passou a contar com
generosos 300 m² de área construída. Localizada em um condomínio fechado, a beira
de uma charmosa lagoa na cidade de Osório
(RS), a residência privilegia a natureza do local – grande paixão dos moradores, um jovem
casal e suas duas filhas.
O desejo inicial dos proprietários era uma
casa com mais espaço para que as meninas
pudessem brincar e se divertir, mas não gostariam de abrir mão do local onde moravam.
O condomínio é bastante arborizado e os vizinhos, ao longo dos 12 anos em que moram
lá, tornaram-se verdadeiros amigos da família.
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Por isso a ideia foi aproveitar a mesma construção e apenas adaptá-la às novas necessidades, ampliando em 120 m² sua área. “Os moradores enfrentaram uma mudança radical
durante os 12 meses da reforma, mas valeu a
pena. A casa ficou linda!”, revela a arquiteta
Maira Maciel.
O novo projeto deu vida a uma casa moderna, com ambientes integrados para favorecer o convívio em família e na presença de
amigos. Os espaços tornaram-se bastante amplos e iluminados, com uma decoração que
privilegia a praticidade em móveis contemporâneos e funcionais. Além disso, a base de
todo interior foi desenvolvida em tons neutros, que facilita o uso de objetos decorativos
com cores vibrantes, como o vermelho das
bancadas da cozinha.

Fotos: André Cavalheiro/Divulgação
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A área da
churrasqueira
se transformou
em um verdadeiro
Espaço Gourmet.
Bastante ampla,
fica integrada à
cozinha e possui
acesso à piscina.
A ideia foi criar
um espaço amplo
e funcional;
o destaque
fica por conta
das banquetas
vermelhas e do
painel acima da
churrasqueira.

98 | LIVING | MAIO2013

Fotos: André Cavalheiro/Divulgação

DETALHES
IMPRESSIONANTES

A cor vermelha
foi utilizada
em diversos
ambientes
para destacar
a decoração.
Na cozinha,
ela aparece
na bancada e
também no painel
de azulejos
decorados sobre
o cooktop. A ilha
central oferece
bastante
praticidade;
detalhe para as
cadeiras Panton
da mesa de apoio.

A sala de estar recebeu painel cimentício
Eclipse, da Castelatto, que contrasta com o
painel amadeirado, da Dell Anno, sobre o mármore da lareira. A área social foi totalmente integrada e abrange estar, lareira e jantar. Uma
prática porta de correr dá acesso à área de lazer que conta com o espaço da churrasqueira –
fundamental na casa de todo gaúcho!
A ampla cozinha é a peça fundamental
desse espaço, pois interliga todos os ambientes: abre para a varanda frontal, liga-se diretamente com a sala de jantar e, ao fundo, integra-se à churrasqueira. Na área externa uma
convidativa piscina com deck de madeira garante a diversão da família toda. O banheiro
de apoio foi construído em uma área anexa
à casa, nesse espaço localiza-se também a lavanderia, garantindo privacidade e praticidade aos moradores.

GREAT COMFORT

ESPAÇOS INTERNOS

A mesa de jantar em madeira
escura é complementada pelas
cadeiras revestidas por tecido
neutro. O lustre em tons de
marrom ajuda a criar uma
atmosfera aconchegante e
sóbria para o espaço.

A identidade visual da residência permaneceu a mesma e todos seus cômodos ficam
estabelecidos em um único andar (preferência dos moradores devido à praticidade). As
três suítes foram distribuídas da seguinte forma: uma para o casal, outra para as duas filhas
e a terceira para hóspedes. Segundo a arquiteta, o papel de parede foi determinante para
alcançar a decoração almejada, o clima dos
quartos ficou mais aconchegante e o mobiliário da Dell Anno, minuciosamente escolhido,
foi essencial para transmitir a cada dormitório
a identidade de seus ocupantes.
Na área íntima, um dos destaques é o banheiro das meninas, que foi revestido com
uma alegre cerâmica com desenho de borboletas; na suíte do casal, o clássico preto e branco transmite sobriedade e sofisticação para o
espaço. De acordo com Maira, o projeto luminotécnico foi fundamental para destacar e valorizar as texturas e as peças ornamentais utilizadas em pontos específicos da decoração.
Onde encontrar
Maciel & Maira Arquitetos
www.macielemaira.com.br
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Fotos: André Cavalheiro/Divulgação

Na suíte principal, o destaque fica por
conta do papel de parede que reveste
o espaço. Alguns pontos coloridos –
em vermelho – quebram a obviedade do
clássico preto e branco. Note que a
banheira fica em um espaço integrado
ao dormitório e, atrás dela, uma porta
dá acesso ao banheiro.
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O estaleiro
italiano Sessa
Marine, conhecido
mundialmente
por seus iates
de luxo com
design exclusivo,
apresentou a
instalação “Ilusões
Marinhas”, projeto
desenvolvido por
Fabio Rotella
que ocupou um
espaço de 100m2
caracterizado
por projeções
e interatividade,
criando um cenário
tecnológico
e de sonho.

E O MUNDO RESPIRA

DESIGN
Embora o cenário econômico e político na Europa
ainda esteja passando por um período difícil, novidades
animadoras puderam ser vistas (e admiradas) por todos
os cantos. Ideias inusitadas, mobiliários revisitados,
materiais ecológicos, design inovador...
Foi isso que visitantes vindos de mais de 160 países
puderam conferir na edição 2013
da consagrada Feira de Rho.
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Com ou sem crise, Milão segue
em frente com inovação e
qualidade. Temos bons artesãos
e materiais, e sabemos produzir
o belo no design e na moda.”
(Claudio Luti, empresário presidente
do Cosmit e da marca Kartell).

tecidos,
texturas,
materiais,
cores...
tudo é
fonte de
inspiração
para quem
circula
pelo
isalone.
no pavilhão
dos
clássicos,
por
exemplo,
detalhes
preciosos
chamam a
atenção.

Interiores de Amanhã, este foi o
mote que deu forma a toda a edição
52ª do iSaloni 2013 realizada entre os
dias 9 e 14 de abril. Durante cinco dias Milão foi
palco da mais importante semana de Design do
mundo onde novidades em Design, Iluminação,
Móveis e muita inspiração estiveram à disposição dos olhares atentos que circularam pelo
Salone Del Mobile, Euroluce, SaloneSatellite,
SaloneUfficio e pelo FuoriSalone.
Como já é de praxe, o público que circulou
por Milão pode conferir diferentes tipos de móveis e objetos para o lar, com atenção especial
para os clássicos do design revisitados e muitas
tendências em novos materiais e usos para os
próximos anos. A sustentabilidade foi um ponto alto nesta edição, com ideias de reciclagem,
propostas tecnológicas e muitas soluções para
pessoas que moram sozinhas.

Fotos: Alessandro Russotti/Cortesia Cosmit spa

ISALONE 2013

Euroluce

Referência para o mundo da iluminação, a
Euroluce 2013 trouxe muito mais do que tendências, preocupou-se em promover a inovação focando em questões primordiais: eco
sustentabilidade e economia de energia. Obviamente por lá se viu muito design, muita tecnologia e grandes novidades que em breve estarão
nos projetos de interiores e exteriores. Destaque para as inovações assinadas por grifes já
consagradas no setor, como Flos e Artemide.

Design e tecnologia de unem
de forma sem igual nas peças
aprentadas na euroluce 2013, é
o caso das peças apresentadas
pela archiproducts.
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a bienal de iluminação do iSaloni
é referência global para o setor
de iluminação, funcionando como
um termômetro de tendências. em
2013, sustentabilidade foi o mote.

Fotos: Annalisa Cimmino/Cortesia Cosmit spa

Fotos: Carola Merello/Cortesia Cosmit spa

Salone Satellite

Território dos novos designers, o SaloneSatellite apresenta desde 1998 o talento de
jovens profissionais - com idade até 35 anos que estão surgindo no cenário internacional e
promove a interação destes com empresários e
caçadores de talentos. Verdadeiro observatório
internacional da criatividade jovem, de lá muitas
peças que eram apenas protótipos, partiram
para a produção, viabilizadas por marcas consagradas no circuito. Na 16ª edição as criações
tiveram como mote “a tradição do artesanato
e as modernas possibilidades oferecidas pelo
design industrial”. O resultado não poderia ser
melhor, eco produtos de diferentes usos, materiais e formatos que instigaram quem passou
por lá, deixando a certeza que, se depender
destes jovens craques, o futuro do design é
(muito) promissor!

muitas
das ideias
apresentadas
por aqui são
abraçadas
por grandes
marcas
do design.
uma ótima
oportunidade
para
quem está
começando!

o talento
dos jovens
designers deu
forma a um
salonesatellite
repleto de boas
novidades!

É o belo momento de mostrar nosso
trabalho para milhares de pessoas
reunidas em uma grande festa.
Pode-se ter visão livre de tudo em
um percurso que confronta ideias
de diversos designers.
(Patricia Urquiola, designer espanhola).

ISALONE 2013

Se há algo que me choca
sempre é a repetitividade e
o anonimato do mundo dos
escritórios: fileiras seriadas
de blocos idênticos, em
todo o planeta. (...) Não vai
demorar até que as grotescas
condições de trabalho atuais
sejam declaradas inviáveis,
como aquelas denunciadas
por Charlie Chaplin em
Tempos Modernos.
(Jean Nouvel, arquiteto francês
premiado com um Pritzker em 2008).
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Salone Ufficio

Marcada pela contribuição de Jean Nouvel,
o maior arquiteto francês vivo, o iSalone contou
com a instalação Escritório para Morar, onde
numa espécie de microdistrito, o profissional
deu forma a oito espaços com diferentes propostas de layouts para escritórios, provando
que locais de trabalho também podem – na
verdade devem – ser agradáveis como um lar.
A iniciativa, criada juntamente com a Cosmit (organizadora do evento), objetivou impulsionar o
setor de design corporativo que atravessa um
momento delicado.

Fotos: Annalisa Cimmino/Cortesia Cosmit spa

em busca da
recuperação
do setor de
mobiliário
corporativo, o
salone ufficio
valorizou a arte
de trabalhar
com conforto
e sentir-se
em casa.
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Casa do
Futuro
Projeto surpreendente
de moradia itinerante,
assinado por uma
arquiteta gaúcha foi
destaque no iSalone 2013,
arrematando prêmios e
visibilidade internacional.
Ambientes distintos estão
pré-programados e, a um simples
comando via celular, transformam-se
completamente, a exemplo do espaço
da cama, de onde projeta-se o
home office, que, por sua vez,
transforma-se em pista de dança.
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A Casa é uma mistura de morada dos Jetsons com
um jogo de Lego. A ideia, nada convencional, é hoje
apresentada como uma residência real.

Quem nunca sonhou em poder carregar a
casa para onde resolver? Nada de mudança,
coisas sendo desmontadas, caixas e bagunça.
Simplesmente fechar as portas e levar seu lar – do jeitinho
que ele está – para outra cidade, estado, país... Pois esse
conceito de casa móvel que pode ser transportada de um
lugar para outro qualquer, por terra (caminhão ou trem),
navio ou avião foi o motivou a Arquiteta e Designer brasileira Betina Gomes a criar a Casa do Futuro. Apresentada
no Brasil no ano passado o projeto inusitado mostrou que
realmente funciona e viajou 10 mil quilômetros até Milão
onde foi destaque na Mostra Fuori Salone no Temporary Museum For New Design, durante a concorrida Design
Week. “O mundo mudou, o homem mudou, então porque
a casa também não pode mudar?”, questiona Betina, autora do único projeto brasileiro de Arquitetura presente na
edição 2013 da prestigiada mostra italiana.
A Casa do Futuro traz o conceito da morada que lhe
acompanha e foi projetada para atender às necessidades
dos seus moradores. Trata-se de uma morada completa,
que abriga perfeitamente um casal: dormitório, closet, banheiro, living, home office, home theater, espaço para lazer
e diversão, cozinha, sala de jantar e até um espaço zen.
Tudo isso projetado em um espaço de apenas 32m², graças à uma eficiente tecnologia da automação, a qual permite mudar os ambientes de acordo com a necessidade.
O espaço, totalmente móvel, é composto de três módulos
de madeira que se encaixam feitos com tecnologia Wood
Frames – tecnologia alemã de construção leve e modulável, feita em quadros de madeira certificada.

Fotos: Claudio Fonseca/Divulgação

O PRÊMIO

Não é surpresa que uma iniciativa tão legal conquistasse
o mundo e, assim, o prêmio A’Design Award & Competition
durante a Semana Internacional de Design de Milão na categoria Design, Arquitetura, Estrutura e Construção. “Participar
da semana de design de Milão é o mais longe que um profissional da arquitetura e design pode chegar em termos de
visibilidade e reconhecimento do seu trabalho. Foram quase
dois anos de preparação para poder chegar aqui. Desde a
concepção do conceito da casa até a realização”, revela a
autora do projeto brasileiro que ganhou asas e conquistou o
mercado internacional.
Com ampla repercussão junto à mídia mundial, não
apenas a italiana, mas também em países da Ásia, Europa
e Oriente Médio, a Casa do Futuro encantou! “Viajar 10 mil
km com uma casa totalmente montada e, que ainda por
cima, funciona e se tranforma; sem qualquer apoio do governo ou da iniciativa privada, é o maior prêmio que posso
conquistar, os troféus arrematados são apenas confirmações do sucesso desse projeto não só como arquitetura,
design, tecnologia e sustentabilidade, mas como empreendedorismo e ousadia” conclui Betina.

Onde encontrar
Betina Gomes Arquitetura
www.bga.arq.br
Para saber mais sobre a Casa do Futuro e demais projetos acesse:
www.estruturasitinerantes.com
www.itinerantstructures.com
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DESIGN
À BRASILEIRA
O talento de profissionais de 15 estúdios
brasileiros chamou a atenção de quem
circulou por Milão durante o Salão do
Móvel. Também pudera, as criações
são, simplesmente, maravilhosas!

Em meio aos burburinhos em torno das
exposições que aportaram em Milão,
algo em especial chamou a atenção de
quem passava pelo Palazzo Giureconsulti: a exposição Reflexos da Casa Brasileira; que apresentou produtos selecionados pela curadoria da
Casa Brasil, a maior feira de móveis e decoração
de alto padrão da América Latina. A exposição,
viabilizada pelo Sindimóveis de Bento Gonçalves
através do Projeto Orchestra Brasil de incentivo
às exportações, levou 15 estúdios para a Capital
do Design no lounge Brazil S.A, evento paralelo
ao Salão do Móvel de Milão. Os móveis propõem
uma experiência multissensorial que envolva tanto o público quanto os expositores em um contexto narrativo de referência cultural e emocional
brasileira. Dá só uma olhada!

FLAVIA PAGOTTI

jader almeida

ESTÚDIO BOLA
EM2 DESIGN

Llussa
Marcenaria
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Fotos: Divulgação

unt design

3Design

NEW VINTAGE

Gallina e Visentini

Girona
Design

Quadrante
Design

BERNARDO
SENNA

zanini

Fotos: Divulgação
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@evelisetv

@marielaarq

@rafaelkroth

“O Salão é uma oportunidade de visualizar as tendências de design e
decoração, assim como a maneira
de viver contemporânea. E a cada
ano se vê mais o retrô como um caminho a seguir.”

“Notei que várias cores que já tiveram seu ‘glamour’ reapareceram em
couros, tecidos, lacas, luminárias, tapetes, acessórios... Elas podem contribuir transformando o visual comum
em um novo ambiente!”

“O melhor do evento são as ruas de
Milão, Tortona Design, Brera Design
District, Fuori Saloni e Brazil S/A, com
as suas feiras paralelas e muitas ideias
novas. Destaque para o uso do couro,
principalmente na cor whisky.”

Evelise Tellini Vontobel,
arquiteta e urbanista

Mariela Felippetti,
arquiteta e urbanista

Rafael Kroth,
arquiteto e urbanista

O QUE EU VI NO ISALONE 2013...
Confira, através das lentes de profissionais gaúchos da arquitetura e
design, o que de melhor rolou pelas ruas, galerias e pavilhões de Milão.

@natweedie @laupasquali

@cintiaguiar

@mairaritter

“O mobiliário solto com várias cores,
continua sendo uma forte tendência
e pode completar vários ambientes;
e as misturas de padrões, como laca
e madeirado, se destacaram; assim
como a tendência candy color.”

“As manifestações paralelas, como o
Superstudio Piu, na Via Tortona, nos
deixaram bastante impressionadas,
ali é possível ver o alcance mundial
da Design Week e como ela acontece
nas ruas, fora do pavilhão do evento.”

“O stand da MOOOI foi o mais impressionante. Uso de cores fortes, nas luminarias, mobiliário e objetos. Todos
os tecidos e tapetes utilizados nestes
ambientes foram confeccionados especialmente para a Feira de Design.”

Cíntia Aguiar,
arquiteta e urbanista

Laura Pasquali e Nathalia Tweedie,
arquitetas e urbanistas

Maira Ritter,
arquiteta e urbanista

Fotos: Arquivo pessoal

WE LOVE IT!

QUASE UM ABRAÇO!
O frio está chegando, os dias estão ficando mais longos e aquela vontade
incontrolável de se atirar no sofá ao final do expediente bate à porta com
mais intensidade. Aí você entra em casa e se depara com a Nuvola, um sofá
que, como o próprio nome já diz, parece uma nuvem de tão confortável. Deus atendeu seus
pedidos! Mais ou menos, na verdade foi a designer Paola Navone – um dos principais nomes do
design contemporâneo – que criou, em parceria com a conceituada marca italiana Gervasoni,
o Nuvola, móvel fabricado com moldura de madeira maciça, estofamento em espuma de
poliuretano de densidade diferenciada coberto por pena de ganso e fibra de poliéster. É pouco?
Pois saiba que o móvel é quase um abraço! Conta com contornos macios, braços altos,
assentos profundos e revestimento delicado que lembra um cobertor de tão confortável.
Yeah, we love it! Da Gervasoni, preço sob consulta. [ www.gervasoni1882.it ]

Foto: Divulgação
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AUTOMOTIVE DESIGN

CHRYSLER 300C

A nova versão do sedã de luxo exibe-se ainda mais elegante e sofisticada.
Equipado com um eficiente câmbio automático de oito marchas combinado ao
consagrado motor Pentastar V6, o clássico retorna cada vez mais imponente.
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Fotos: Pedro Bicudo/Divulgação

O preferido de quem não dispensa sofisticação exibe-se em sua
nova versão, apresentada ao mercado há exatos 12 meses, ainda mais elegante e completo, com um design mais moderno
e com o conforto reconhecido mundialmente.
O novo 300C, clássico da renomada Chrysler, mostra-se mais despojado e melhor equipado – o modelo conta com um eficiente
câmbio automático de oito marchas combinado ao já consagrado motor Pentastar V6.
Além de seu design ter sido totalmente
reformulado (e modernizado) tanto por dentro quanto por fora, sua nova versão foi reforçada com mais tecnologia em seus itens,
desde o conforto e a segurança até suas
características mecânicas. Com essas mudanças, a marca reforçou a posição de topo
de linha que o veículo representa e oferece
ainda mais refinamento e exclusividade, que
podem ser percebidos em todos os detalhes. O inconfundível estilo norte-americano
do sedã de luxo não só remete à tradição
e à excelência da indústria automobilística
de Detroit, nos Estados Unidos, como prova
o satisfatório – e surpreendente – resultado
sobre quatro rodas.

FORMAS DESLUMBRANTES

Seus típicos traços imponentes foram
revigorados, a nova versão está mais elegante e majestosa, com um design mais
contemporâneo que atende as necessidades da atualidade. Na dianteira, a nova
grade vem com sete lâminas cromadas que
remetem ao novo logotipo da marca; seu
perfil ganhou linhas fortes que vão do para-lama dianteiro, passam pelo capô e chegam à traseira, onde descem às lanternas
verticais; o resultado não poderia ser outro:
a inconfundível silhueta que se tornou uma
das assinaturas do modelo.

DIFERENCIAIS

As mudanças do novo 300C, fabricado
em Brampton, no Canadá, já começam a ser
notadas a partir de seu trem de força, eleito
como a alma da nova versão. O veículo agora conta com um novo V6, o Pentastar, de
3,6 litros e 286 cv. Além disso, a inovação
também está em seu câmbio E-Shift de oito
marchas (três a mais do que a versão anterior). Com essas melhorias, o novo 300C
proporciona um melhor rendimento, que
abrange não só as acelerações e retomadas
velozes como também a economia notável
de combustível, incomum para veículos de
seu porte (na estrada, supera os 12km/l).
Seu interior foi totalmente redesenhado
e agora atua com estilo e acabamento mais
sofisticados. Revestido com couro natural,
iluminação azul-safira nos mostradores, tela
LCD de 3,5 polegadas no computador de
bordo, tela multimídia sensível ao toque,
GPS integrado, Bluetooth, entrada USB,
além de entrada auxiliar analógica e dezenas de outros diferenciais. A nova versão
do 300C pode ser encontrada em todas as
concessionárias Chrysler do Brasil.

O interior da nova versão foi
totalmente redesenhado. Agora
o 300C apresenta traços mais
modernos e um espaço ainda mais
aconchegante. Bancos em couro
natural e painel com iluminação
azul-safira refletem o conceito
elegante do veículo.

Onde encontrar
Savarauto Chrysler
www.savarauto.com.br

SPECIAL INTERVIEW

CRIATIVIDADE
CONTEMPORÂNEA
Quando se fala em Design
Brasileiro é impossível não se
lembrar de Guto Índio da Costa.
Também pudera, com um
currículo recheado de boas ideias
que contemplam tanto o design
industrial quanto a preocupação
com a mobilidade urbana, o
designer carioca é referência no
cenário contemporâneo. Confira
a entrevista concedida à Living e
entenda melhor o universo desse
profissional inspirador!
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Dono de boas ideias e ótimas criações,
o designer Guto Índio da Costa é referência quando o assunto é Design Brasileiro,
curador da mostra Rio+Design em Milão durante o
Salão do Móvel – onde foram apresentadas criações
que misturam inovação, criatividade e materiais ecossustentáveis dos mais importantes designers brasileiros – Guto é um apaixonado declarado por aquele
tipo específico de Design que faz a vida melhor, sabe?
Tudo o que cria sempre vem carregado de intenções
que permeiam a vontade de tornar o dia a dia das
pessoas melhor e mais confortável, como a cadeira
ICZERO1, ganhadora do IF Awards 2013, o TEX... De
personalidade forte, ideias acertadas e opiniões bem
fundamentadas acerca de temas polêmicos como
Copa do Mundo no Brasil, Guto – enquanto participava do evento Falando em Design com Guto Índio da
Costa, promovido pela Bello Bagno e pelo Núcleo de
Decoração da Serra – falou à Living:

Foto: Daryan Dornelles/Divulgação
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Poltrona Arraia,
criada com
exclusividade para a
saccaro, inspirada
na forma fluída e
suave do peixe que
dá nome a peça.

cadeira ICZERO1,
premiada na
edição 2013 do iF
Design Award.
Foto: Wagner Ziegelmeyer/Divulgação

banheira
smarthydro,
Desenhada
em parceria
com a iHouse.

REVISTA LIVING: quais as principais diferenças do Design de ontem e de hoje?
GUTO ÍNDIO DA COSTA: O design de ontem
era muito focado na função, seguindo a tradicional
lógica “form follows function” (a forma segue a função), onde propunha-se que a função de um produto era a razão principal de sua forma, ou seja, que
a forma era consequência primordial da função de
um objeto. Com o avanço e a variedade atual dos
materiais, tecnologias e processos de fabricação,
e também com a enorme variedade de produtos
no mercado, o design passou a seguir outra lógica
“form follows emotion”, (a forma segue a emoção),
onde propõe-se que muito além de cumprir a função a que se destina, um produto deve também comunicar uma série de atributos sensoriais capazes
de tocar, seduzir e emocionar as pessoas. Esse é o
design de hoje, o design da experiência.

LIVING: Quais os rumos do Design?
GUTO: Há muitos rumos do design atual: com
as facilidades tecnológicas que hoje temos, praticamente não há restrições no que se refere às
formas que podemos criar. Hoje podemos manipular superfícies e volumes com total liberdade
formal, o que abre um vasto possível vocabulário para o design: do orgânico ao geométrico,
as possibilidades são quase infinitas. Por isso
acredito que cada vez mais teremos uma enorme
variedade de estilos e a consequência será uma
variedade de produtos cada vez mais expressivos e diferenciados. Mas a grande revolução que
se aproxima, é a revolução ecológica: o mundo
vai obrigatoriamente ter que migrar para uma indústria menos poluente, e sustentável. E os designers, que criam hoje os produtos de amanhã,
terão grande influência nesta mudança.

Foto: Tiago Moraes/Divulgação

Ilustração: GDArq/Divulgação

LIVING: E da indústria de luxo?
GUTO: A questão da sustentabilidade vai influenciar muitíssimo a indústria do luxo mundial, em
vários aspectos. Veja por exemplo as indústrias de
carros, iates, helicópteros, aviões privados: altamente consumidoras de matéria prima, altamente
consumidoras de combustível, altamente poluidoras, essas indústrias terão que se reinventar por
completo. Possivelmente, se o mundo tiver um
pouco de juízo, o custo ecológico vai sufocar essas
indústrias: imagino que haverá um limite permitido
para a pegada de carbono individual, e imagino que
certas extravagâncias individuais não serão mais
toleradas pela sociedade, independentemente de
quanto dinheiro você tenha. Desta forma, todas
essas “extravagâncias” extremamente danosas ao
meio ambiente, deverão ser restringidas ou mesmo
proibidas, a não ser que essas indústrias consigam
se reinventar de forma ecologicamente responsável. Vejo aqui imensos desafios.
LIVING: Como você vê o Design no contexto da Arquitetura e Urbanismo?
GUTO: Arquitetura e urbanismo são as atividades que definem os espaços nos quais vivemos.

Esses espaços são, de certa forma, consequência
do design de produtos pois os produtos são indutores de soluções arquitetônicas e urbanísticas.
Veja por exemplo nossas cidades: foram completamente remodeladas por conta de um único
produto, o automóvel, que induziu os urbanistas
a projetarem ruas, avenidas, viadutos, estacionamentos, garagens... Se desenharmos no futuro
novos meios de transporte, possivelmente nossas
cidades serão completamente repensadas e re-projetadas. Do ponto de vista arquitetônico, veja,
por exemplo, uma casa: uma casa é a soma de
ambientes ou cômodos que nos permitem dormir,
cozinhar, comer, conviver, etc. Esses ambientes
são projetados em função dos produtos e mobiliário que ali usamos: um quarto é projetado para
conter uma cama, uma cozinha é projetada para
o armazenamento, lavagem, preparação e cocção
de alimentos, um banheiro prevê o espaço para higiene pessoal, e assim por diante… Se desenharmos no futuro novas maneiras de dormir, cozinhar,
comer, conviver, etc., possivelmente nossas casas
serão completamente repensadas e re-projetadas.
Portanto existe uma imensa inter-relação entre design, arquitetura e urbanismo.

projeto de
abrigo de
ônibus Hightech assinados
por guto.
interativo e
com telas
touch screen,
será instalado
nos centros
financeiros de
são paulo.
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Foto: Wagner Ziegelmeyer/Divulgação

SPECIAL INTERVIEW
misturadores
criados para
a fabrimar,
linha lucca,
desenvolvidos
em plástico
colorido e
latão cromado.

LIVING: É possível inovar em um mundo
onde as novidades são tão efêmeras?
GUTO: Sim! Inovações também podem ser efêmeras, e podem se tornar um passo para novas
inovações. Veja por exemplo a revolução que assistimos nos últimos anos na indústria de telefonia
móvel: Do primeiro “tijolo ambulante” que se chamou de telefone celular ao mais recente iphone,
centenas de modelos foram criados e se tornaram
obsoletos em pouco mais de uma década. Mas
cada um contribuiu de certa forma para o resultado
onde hoje chegamos. Essa sucessão efêmera tem
imenso poder inovador.
LIVING: Nota-se em seu trabalho uma
grande preocupação com ações de sustentabilidade. Quais funções pode desempenhar o designer nesse cenário?
O designer é o tradutor da sociedade (de seus
desejos, suas ambições, seus hábitos e cultura) para
a indústria. O bom designer é aquele que consegue
influenciar e direcionar a indústria para atender a so-

ciedade. Sendo então a questão da sustentabilidade hoje tão importante para a sociedade, é também
função do designer direcionar e influenciar a indústria
a adotar novas práticas e atitudes menos agressivas
ao meio ambiente. Nós trabalhamos na concepção
de novos produtos e serviços: podemos sim ajudar a
indústria a conceber outra forma de atuar.
LIVING: Entre os seus projetos, qual
considera o de maior sucesso? Quais designers inspiram sua criação?
O de maior sucesso será aquele que por mais
tempo sobreviver em produção. Neste mundo efêmero, eu busco a perenidade. Designers que me
inspiram, há muitos! Mas acredito que Hartmut Esslinger seja o mais importante agente transformador do Design/função para o Design/emoção, sem
perder a função de vista. O Design arte, desprovido da função, hoje tão publicado e apreciado, este
para mim não é Design, é apenas escultura. Acho
lamentável a redução do Design exclusivamente a
uma especulação formal.

banco Arpoador criado
para a Solarium utilizando
materiais reciclados
e reutilizados.

Foto: Divulgação

LIVING: Como surgiu a cadeira ICZERO1?
Surgiu da observação de que mobiliário de plástico no Brasil é primordialmente descartável, o que
é não apenas um absurdo ecológico, mas também
um péssimo uso de um material e um processo de
fabricação excepcional. Como o plástico não se
decompõe facilmente, ele deve ser projetado para
um uso permanente, com longa vida útil, alta resistência e durabilidade. No caso da cadeira ICZero1,
acrescentamos ao plástico polipropileno fibras estruturais que conferem à cadeira um misto de resistência e flexibilidade, extremamente confortável
para quem senta e extremamente durável como
produto. A mistura permitiu também uma estética
bem diferente: pernas bastante delgadas, um encosto solto do assento, não parece ser um produto
de plástico. Por isso tornou-se parte da coleção
permanente do Museu do Plástico de Dusseldorf,
por isso tem recebido vários prêmios de design,
nacionais e internacionais, como este último prêmio alemão, o IF2013 e além de estar presente em
quase 50 lojas em todo o Brasil, acaba de estrear
no mercado europeu, em Paris, na loja Bon Marché
que agora em Maio faz uma homenagem especial
ao Brasil e aos produtos brasileiros.

Foto: Mario Grisolli/Divulgação
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LIVING: Fale-nos um pouco sobre seus
projetos futuros…
Que sejam cada vez mais inovadores, que sejam
cada vez mais perenes, duráveis e sustentáveis; que
sejam muito inteligentemente projetados e fabricados, que funcionem perfeitamente, mas que também
encantem, seduzam, emocionem, que transformem
para melhor a vida e o dia a dia das pessoas.

Foto: Branca Mattos/Divulgação

LIVING: Você é conhecido pela preocupação em resolver problemas do cotidiano, como a locomoção nas grandes
metrópoles; entre ótimas ideias pode-se
citar o TEX. Como você vê as alternativas de locomoção para a Copa do Mundo? O Brasil está realmente preparado?
Sinceramente? Acho que a Copa do Mundo no
Brasil já é um fracasso. Pode até ser que no futebol a
gente vença, mas definitivamente perdemos a oportunidade de transformar nossas cidades, nossos
aeroportos, nossa mobilidade urbana para receber
este grande evento. Infelizmente somos o país do
jeitinho, da gambiarra, do improviso, e isso o mundo
inteiro perceberá. Não se planejou adequadamente,
não se executou corretamente o que foi mal planejado, gastou-se muito mais e fez-se muito menos: o
fracasso é absoluto. Que nos salve a Seleção!
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Foto 1:aparador Chinês em madeira; Foto 2:tapete importado do Nepal confeccionado artesanalmente em lã; Foto 3:recamier com detalhes em captonê,
mesa de centro em laca e espelho; Foto 4:sofá clássico em jacquard, mesa lateral em estilo Luiz XV , mesa de centro em madeira de demolição, vidro e laca.
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OSVALDO SEGUNDO
O arquiteto abre as portas de seu escritório, no Centro
de Blumenau (SC) e fala à Living sobre a importância da interação
entre as pessoas no trabalho que desenvolve.
Ao ser recebido, sempre com a
porta aberta por um dos profissionais do Osvaldo Segundo Arquitetos Associados, não há como fugir de duas percepções: o cheiro de café espresso e a música ambiente.
Duas das muitas inspirações da equipe que trabalha
bem no centro de Blumenau, em Santa Catarina.
Todos os profissionais que atuam com Osvaldo Segundo têm contato direto com os clientes. O ambiente não tem espaços fechados, onde cada um trabalha
dentro do seu universo. “O estilo e a personalidade
de cada um podem trazer inspirações para todos. E
a interação é parte fundamental neste processo”, diz.
Atualmente o escritório está envolvido em diversas atividades ligadas à arquitetura: casas, edifícios,
arquitetura comercial, corporativa e interiores. Para
Segundo, é quase que indispensável atuar em várias
áreas, pois as necessidades e conceitos de um projeto
podem ajudar em muito outro trabalho, mesmo que
o tema ou foco não sejam os mesmos. “Neste pensamento é que surgem ideias diferenciadas, criativas
e muitas vezes inovadoras. E daí a importância de
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manter um ambiente onde haja uma integração entre a equipe”, ressalta.

URBANO E INSPIRADOR

O estilo dos projetos desenvolvidos pelos profissionais, que tiveram repercussão positiva por algum diferencial, influenciaram nas escolhas dos
móveis do escritório. O preto, cor determinante no
local, aparece nas mesas, cadeiras e no teto. A tonalidade dá destaque aos livros de arquitetura e design (que ocupam prateleiras inteiras) e objetos de
decoração que os profissionais trouxeram de eventos e locais do mundo todo.
Um evento que Osvaldo Segundo considera
importantíssimo é o Salão Internacional do Móvel
de Milão. “Quem trabalha com arquitetura precisa
conhecer e vivenciar. É um mundo de referências,
design e novas formas”, diz. “Experiência e identidade são as palavras-chave para quem visita as exposições”. De lá, vieram materiais de marcas alternativas, que não estão entre os maiores expositores, mas
se destacam pelo seu trabalho autoral.

Fotos: Obvio 3d+photo/Especial
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O estilo e a personalidade
de cada profissional podem
trazer inspirações para todos.
E a interação é fundamental
neste processo.

Uma das grandes
paixões de
Osvaldo Segundo
são as miniaturas
de ícones do
design e da
arquitetura. Os
objetos, trazidos
de viagens e
feiras, marcam
a decoração do
escritório.

DÉCOR ESPECIAL

O clima clássico é quebrado pelo banco R540,
da Fetiche Design (dos designers Paulo Biacchi e
Carolina Armellini). Outra paixão do arquiteto que
dá nome ao escritório são as miniaturas de cadeiras e
de edificações ícones da arquitetura. São objetos expostos em uma coleção que começou recentemente
e tem espaço garantido na decoração do ambiente.
O teto preto teve a intenção de destacar as luminárias e as eletrocalhas, todas aparentes, inspiradas na arquitetura industrial e nos lofts. “O
intuito foi mostrar que nem sempre alguns elementos da construção civil devem estar escondidos, como tubulações e eletrodutos. Podemos tirar
partido disso e criar identidade ao ambiente ainda
de forma mais barata, com facilidade de manutenção e alteração e ainda reutilizar todos os materiais
em uma possível mudança”, explica.
O piso escolhido foi de laminas de PVC, pela facilidade de instalação no piso existente, acústica e manutenção. A cor e a textura de madeira foram escolhidas para equilibrar com os móveis e teto pretos e
também com a iluminação aparente. De acordo com
Segundo, a madeira e a cor preta trazem um ar de sofisticação sem deixar de lado a atmosfera urbana.
Onde encontrar
Osvaldo Segundo Arquitetos
www.osvaldosegundo.blogspot.com
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Além das miniaturas, o
arquiteto abusou dos livros
de design para complementar
o décor do espaço. As capas
seguem em tons de branco,
cinza e preto e se destacam,
deixando as estantes muito
mais charmosas.

Fotos: Obvio 3d+photo/Especial

não só
decorativos,
os livros
foram
expostos de
maneira prática
para serem
facilmente
encontrados
pelos
profissionais.
O banco R540,
em tons de
roxo e azul,
quebra o clima
P&B e deixa o
espaço mais
divertido.

Acima, as
miniaturas de
cadeiras de
design são as
queridinhas
de Segundo.
Ao lado, a
integração
total no
escritório
permite que os
profissionais
trabalhem em
conjunto e
troquem ideias
de maneira
rápida e prática.
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WINTER TRENDS

MUST HAVE
DA TEMPORADA

Quando uma nova estação se aproxima
é impossível não se deixar levar pelas
tendências que desfilaram pelas passarelas
e prometem invadir as ruas. Como nós, aqui
na Living, somos conhecidos por levantar
a bandeira da união entre moda & décor,
selecionamos algumas das promessas do
outono-inverno 2013. Se joga!
Tá fácil ficar na moda neste outono-inverno. Também pudera, as promessas para a temporada certamente vão agradar gregos e troianos. E sim! Tá tudo
muito eclético e você dificilmente vai resistir ao que os estilistas,
designers e fashionistas reservaram para esta estação. Tem inspiração militar, estampas com brocados, listrados P&B, xadrez, cara de
animal... Tem peplum, conjuntinhos de estampas únicas, tweed, veludo e metalizados. E o que é melhor: tem espaço pra tudo isso na moda
e no décor de interiores. Afinal, só porque o sofá não sai desfilando
por aí, não significa que ele não mereça estar na moda, não é mesmo?
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militar
A pegada militar, que já foi sucesso há temporadas atrás, volta com tudo! E não é para menos,
nos anos 1940 as cores do camuflado conseguiram tirar o foco dos tons pastel, queridinhos
da mulheres naquela época. A tendência, que
surge supermoderna em roupas, esmaltes,
acessórios e até mesmo em móveis e eletrodomésticos, também já serviu como forma de
manifesto anti-guerra nos anos 1960. Nas passarelas dos principais estilistas mundo afora, o
milarismo fashion rende looks criativos e interessantes, mas pede cautela: nada de sair por aí
uniformizada! Tanto no décor quanto no look, o
ideal é combinar uma peça na tendência a outras
em cores, estampas e estilos diferentes. Sentido!

5

6

1-Look Michael Kors. 2-Chutch para câmera Givenchy. 3-Réplica da luminária de mesa Jean-Louis Domecq Signal. 4-Bolsa Arezzo. 5-Óculos
Aviador Ray-Ban. 6-Pastilha de vidro Mosarte.
7-Esmalte Khaki Vert
Chanel. 8-Torradeira
DeLonghi. 9-Poltrona Giramundo verdeoliva Kare Design.

7

8
9
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xadrez
Não adianta torcer o nariz. Para a temporada
de verão 2013, Marc Jacobs convidou o artista francês Daniel Burem para desenvolver uma
estampa de tabuleiro de xadrez que conquistou o
mundo fashion. Com efeito óptico interessante, a
padronagem promete ser sucesso entre as fashionistas e lembra (muito) o filme Alice no País das
Maravilhas, não? Rainha de Copas à parte, vale à
pena investir em alguma peça com este padrão e
as apostas do Outono-Inverno 2013 são nas cores
preto, branco, amarelo, nude e vermelho. No
décor a promessa é de muita atitude! Invista em
uma peça com este grafismo, garanta um visual
moderninho-retrô ao ambiente. É xeque-mate!
1-Cadeira Circo by Peter Maly’s. 2-Pendente Lamps
Plus. 3-Look Louis Vuitton. 4-Anel Jewellery4u.
5-Bolsa Louis Vuitton. 6-Mesa lateral Chess, design Front para Moooi. 7-Tapete Kare Design.

7
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listrado
Baixinhas e gordinhas ficarão em êxtase com esta tendência que já conquistou
as passarelas. Afinal, por ser vertical, ela
alonga a silhueta e emagrece! Pois é, conforme anunciado nas últimas temporadas, as
listras duocromáticas invadiram a moda mundo
a fora. A grande vantagem, além da que citamos lá
em cima, é a facilidade em combiná-las com outras
peças em diferentes estilos, cores ou até mesmo padronagens e estampas. A dica é compor com peças
em tom único pra não deixar o look com informação demais. Isto vale também para o décor,
uma peça já é suficiente (e os ambientes ficam
di-vi-nos com esta tendência, pode confiar!).

5

1-Look Balmain. 2-Bolsa Gucci. 3-Mesa de apoio
Rakuten.
4-Cabeideiro piano Kare Design.
5-Azulejo Zazzle. 6-Sofá vintage One
Kings Lane. 7-Tapete Dash & Albert
Rug Company.

6
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barroco
Acabamentos em materiais brilhantes e chamativos, detalhes com bordados e muito dourado. Essa é a tendência barroca, que dá as
boas-vindas à temporada Outono/Inverno
2013 trazendo o melhor do século XVII para a
moda e décor. Superglamouroso, o Barroco invade a moda com desenhos rebuscados, bordados metálicos, aplicações de pedras, cores
brilhantes e (muito) luxo no look e na casa.
Para não pesar mão, combine a peças mais
básicas do dia a dia e garanta um toque de
ousadia e glamour.

6

1-Bolsa e sapatilha Santa Lolla. 2-Brincos
de metal com cristais Arezzo. 3-Look Dolce
& Gabbana. 4-Óculos Roberto Cavalli. 5-Tapete Alexander McQueen. 6-Cadeira Versace
Home. 7-Botas Roberto Cavalli.

7
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peplum
Inspirada nas vestes utilizadas na Grécia Antiga,
onde os gregos usavam túnicas dobradas na altura
da cintura – Peplos – criando um volume na região,
a técnica ressurgiu na década de 1940 com Christian Dior que a tornou sinônimo de elegância e sofisticação. De lá pra cá ela sempre deu um jeito de
participar da moda e, para o Outono-Inverno 2013,
deu as caras novamente. Na prática, nada mais é do
que um “babadinho” na região do quadril. A tendência é perfeita para mulheres que possuem quadris
estreitos e surge em saias, casacos, blusas e até em
cintos! No décor, use e abuse do babado para oferecer romantismo aos ambientes. É de babar!
1-Look Alexander McQueen. 2-Pendente vintage Hudson Valley . 3-Jaqueta peplum Alexander McQueen. 4-Cinto Etro. 5-Abajur
Babette, do designer Baba Vacaro, Dominici.
6-Pufe Hips Retrô.
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tweed
Utilizado no clássico casaco Tweed assinado por
Coco Chanel, este tecido é originário da região escocesa do rio Tweed, um dos grandes centros têxtil do século XIX. Por seu perfil chique, está sempre
presente nos desfiles de moda-inverno pelo mundo
a fora e há muito deixou de ser utilizado apenas em
casacos. Atualmente, a textura áspera e a mescla de
cores reveste bolsas, sapatos e inspira até mesmo
maquiagens. Use em looks modernos, com calça jeans ou ainda com tecidos mais leves e transparentes.
Em casa, abuse de peças em Tweed para receber o
frio em grande estilo!

6

1-Blush Duo Tweed Effect Chanel. 2-Estojo de livros coleção especial limitada moda, jóias e perfumes da Chanel, Editora Assouline. 3-Look Chanel. 4-Capacete Pavilion by Karl Lagerfeld Ruby.
5-Coleira canina Hennessy & Sons. 6-Poltrona
Coleman. 7-Headphone Harris Tweed.

7
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veludo
De toque macio e aspecto brilhante,
o veludo é a cara do inverno! Criado
na Índia e popularizado na Europa durante a Idade Média, o material começou a
ser utilizado no início da década de 1970 e, de tempos em tempos, retorna à moda. No Outono-Inverno
2013 ele surge em roupas, acessórios e peças de
decoração que podem ser feitos de veludo de seda,
algodão ou fio sintético com brilhos clássico, molhado, cotele e cristal. Misture esta tendência com um
tecido que tenha outra textura criando um look Hi-Lo, fica super bacana!

6

1-Look Nicole Miller. 2-Bolsa Gucci. 3-Unhas de
veludo Ciatè. 4-Travesseiro Casa
Valentina. 5-Perfume Lola
Velvet by Marc Jacobs.
6-Sapato
Christian
Louboutin. 7-Óculos
de sol Emporio Armani. 8-Poltrona Armchair Oxford Flag
da Carbono Design.

7
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estampas
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As estampas geométricas e ópticas chegaram com
tudo no verão 2012/13 trazendo um toque anos
1970 para o look. No inverno a padronagem continua em alta e se une a grafismos em cores diferentes garantindo um toque moderno a qualquer peça.
A regra é ousar! E isso vale, inclusive, para um look
total. Se tem medo de errar, equilibre a quantidade
de cores dando preferência às que não brigam entre si. Em casa, invista em peças com esta tendência em acessórios ou em um móvel de destaque no
ambiente. O resultado é bárbaro!
1-Edição limitada da batedeira KitchenAid Estampa desenvolvida pelo designer Amir Slama. 2-Almofada Richey, Luxe Yard. 3-Look Prada. 4-Lixeira metal Venus, Colector55. 5-Bolsa Prada.
6-Slipper ponta fina Zara. 7-Perfume Stella McCartney, edição de colecionador. 8-Gravata Fendi.
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metalizado

7

No look, no make, nas unhas ou na decoração de interiores os metalizados, must have do verão, prometem muito glamour para o Inverno. Deixe no passado
a ideia de que não pode ser utilizado durante o dia e
invista em produções com peças douradas ou prateadas equilibradas com outras opacas. O décor ganha
uma cara sofisticada quando traz elementos nesta
tendência, invista em peças e detalhes e componha
ambientes lindíssimos. É a cara da riqueza, não?!
1-Look Balmain. 2-Sousplat natura chic redondo dourado, Copa & Cia; Camicado. 3-Sapato
Christian Louboutin. 4-Bolsa Michael Kors.
5-Puff marroquino, estilo Otomano Rosenberry
Rooms, no site da Amazon. 6-Esmalte Metalic
Revlon. 7-Sombra dourada Color Tattoo 24HR
Maybelline. 8-Cinto de couro ecológico Mytulus. 9-Poltrona Armazém do Sofá.
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animal
A bicharada sempre gostou de passear pelo
mundo da moda, tá aí o Animal Print que já
está presente em nossa vida há anos. A diferença é que agora os bichos querem mostrar
que a cara e a ordem da estação é abusar das
estampas Animal Face. Sucesso absoluto nas
semanas de moda dos EUA e Europa, quando
a Givenchy inaugurou a tendência e apresentou sua famosa estampa de Rottweiler não
precisou muito para virar hit, estampando
jaquetas, vestidos, camisetas, moletons e bolsas. Em casa a proposta garante uma pegada
divertida e moderna ao décor. Invista!
1-Jogo de cama do site de compras virtual
DesignedToInspireBedding.com. 2-Sacola
Catseye London. 3-Look Givenchy.
4-Almofada By Nature Design no site da Etsy.
5-Biombo Nobility Kare Design. 6-Necessary Catseye London.

6
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MISTÉRIOS

GÓTICOS
O clima sombrio invade o Inverno 2013
da Damyller e promete trazer muita
originalidade para a estação.
A coleção, inspirada nos segredos e
enigmas noturnos, foi fotografada em
um instigante castelo da Hungria
e traz muita inspiração e beleza
para os dias de frio.

O Inverno 2013 da Damyller aterrissa nas vitrines cheio de estilo e personalidade. As peças, inspiradas na estética gótica, foram fotografadas no Castelo Neorrenascentista Schossberger, na
Hungria. Sua arquitetura enigmática traduziu com perfeição
o conceito misterioso e até mesmo sombrio que a coleção
ganhou. Os modelos internacionais Djamila del Pino e Helge
Gjerstad foram os escolhidos para dar vida à coleção e a deixaram ainda mais irresistível; também pudera, a marca traz
looks que valorizam a sensualidade sem deixar de lado a elegância e a sofisticação que a estação mais fria do ano exige.
O preto é a cor predominante da coleção, mas outros
tons, como o vermelho e o marrom, também surgem em
meio a peças com cortes ousados e modernos. O jeans marca presença e aparece confortável e audacioso, perfeito
para o dia a dia de homens e mulheres contemporâneos e
cheios de personalidade.

Ficha Técnica:
FOTOGRAFIA: Sacha Höchstetter
STYLING: Paola Pádua
BEAUTY: Verena Heller
PRODUÇÃO EXECUTIVA: Kay Richter
CASTING: Djamila del Pino e Helge Gjerstad
DAMYLLER
www.damyller.com.br
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WE LOVE IT!

ODE A NIEMEYER

As curvas, com as quais Niemeyer dizia ser feito
todo o universo, ganham contorno nas peças criadas
pela marca Lita Raies, evidenciado em bijuterias
sinuosas e correntes forjadas em metal latão.
Audaciosa como o homenageado, a marca abusa de
cristais, pedras, acrílico, pérolas, vidrilhos e contas
para dar forma às composições geométricas.
O mundo da moda se viu ainda
mais estimulado a flertar com a
arquitetura de Oscar Niemeyer
como forma de homenagear seu trabalho
e mostrar que seu legado irá perdurar
para sempre. Grandes estilistas se debruçaram sobre o mago dos traços e criaram
peças incríveis inspiradas na mesma maestria do maior arquiteto moderno. Lita
Raies, marca conhecida pela produção de
alta bijuteria para mulheres sofisticadas
que sabem o querem. Não poderia deixar de homenagear o mestre das curvas e
mostrou uma linha de peças para o Verão
2014 com um ingrediente a mais para dar
frescor e legitimidade a tal reverência:
trata-se da força da propriedade. Sim, da
propriedade que uma das designers da
Lita tem sobre o assunto. Mônica Batitucci, que junto com sua irmã Angela forma a
dupla criativa por detrás da grife, é arquiteta das boas e aficionada por Niemeyer.
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Com o conhecimento de uma especialista e a obsessão pela qualidade de uma
perfeccionista, a marca elegeu dez obras
do arquiteto para guiar o processo criativo da Coleção Curvas. Daí nasceu cerca
de cem peças entre anéis, brincos, colares e pulseiras e, até o desenvolvimento
completo da coleção, mais 70 devem sair
do forno. A pureza das formas e as curvas
amplas e assimétricas são reproduzidas
em bijuterias que trazem exatamente expressos os elementos mais marcantes de
cada obra selecionada. O sonho de muita
gente agora é possível: ter o famoso Edifício Niemeyer nas mãos.
[ www.litaraies.com.br ]

Fotos: Marcos Leão/Divulgação
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FASHION BRIDAL

NOIVA
MODERNA

A Alfred Angelo acaba de apresentar uma
coleção de vestidos que promete ser
objeto de desejo de muitas noivas por aí.
Peças que evidenciam shapes clássicos
do universo bridal foram revisitadas
e ganharam um quê contemporâneo.
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FASHION BRIDAL
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FASHION BRIDAL
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LIVING IN AUSTRALIA

ENCANTOS MIL
Garantindo a diversão dos turistas, a Austrália
oferece opções incríveis que satisfazem os gostos
mais variados quando o assunto é turismo. Ilhas,
centros urbanos e aventuras na natureza são algumas
das alternativas para quem pretende conhecer o país.

O saltitante canguru é marca registrada da Austrália. O país
possui inúmeras espécies de marsupiais, incluindo cangurus,
wallabies (que são os pequenos cangurus), coalas e
vombates, além, claro, do temido diabo-da-tasmânia.
Basquali Skamaachi/Divulgação

Quando o assunto é turismo, a austrália sabe como ninguém mimar seus
visitantes. com opções para agradar
quem não dispensa luxo e conforto, o país também oferece
alternativas para aqueles que adoram se aventurar e desbravar novos (e encantadores) lugares. A “Terra dos Cangurus”
como é conhecida (e diversos outros marsupiais, como o assustador diabo-da-tasmânia), tem grandes dimensões (com
estradas quase desérticas que separam um centro urbano
do outro), por isso, para que o tempo seja aproveitado da
melhor maneira possível, é indicado que antes da viagem o
turista já tenha em mente quais locais pretende conhecer.
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A Austrália tem inúmeras opções para o lazer, desde
parques temáticos, escaladas, trilhas, praias, até museus e
lojas de grifes, para o delírio dos consumistas. Uma das coisas mais legais do destino é a receptividade da população,
que adora receber bem seus turistas e está sempre disposta
a auxiliá-los. Além disso, o país é muito seguro, é possível fazer todas suas programações a pé, mesmo durante a madrugada. Em razão da segurança, é muito comum encontrarmos jovens, entre 20 e 23 anos, viajando sozinhos pelo país.
Seja com uma mochila nas costas ou trabalhando como garçons ou em fazendas, essa é uma grande experiência para
prepará-los à vida adulta.

Masaru Kitano/Divulgação

A caminhada entre
as praias de Bondi e
Bronte, em Sydney, é
um dos roteiros mais
indicados para quem vai
à cidade. O caminho é
exuberante e cheio de
paisagens incríveis e,
entre os dois pontos,
está a bela praia de
Tamarama.

SYDNEY

Robert Wallace/Divulgação

Uma das mais famosas cidades australianas, Sydney é a
capital de Nova Gales do Sul e está localizada na costa leste do país. A beleza natural é um dos principais destaques
do local; com praias de águas cristalinas, os esportes aquáticos estão entre os preferidos dos visitantes, bem como outras atividades radicais. Ao chegar na agitada George Street, umas das principais vias da cidade, o turista logo notará
o verdadeiro espírito de Sydney, que lembra muito metrópoles como Londres e Nova York. Sydney Harbour Bridge, datada de 1932, é o principal cartão-postal da cidade; a
ponte liga o centro aos subúrbios do norte e é uma verdadeira obra de arte, com 134 metros sobre o nível da água (o turista que se dispor, pode subir 1332 degraus, chegar ao seu
cume, e de lá avistar uma das mais belas e deslumbrantes
paisagens do mundo).
Mesmo se tratando de uma grande metrópole, a natureza, por incrível que pareça, ainda pode ser observada por
lá. O Sydney Harbour National Park, bem como as paradisíacas (e geladas) praias, são locais que precisam ser conhecidos durante a viagem. Outra parada obrigatória é o
The Rocks, bairro central que abriga ruas supercharmosas
e históricas; lá o turista encontra restaurantes sofisticados
e bares descontraídos localizados em prédios antigos (originais do século 19), a arquitetura dessas construções garante
o glamour e toda a beleza que o local transmite.

O cartão-postal que “flutua”
sobre a baía de Sydney tem 134
metros de altura e oferece
uma opção um pouco mais
aventureira para o turista que
não se contentar em apenas
observá-lo. Quem topar subir
os mais de mil degraus do
arco, ao alcançar o topo,
se deslumbrará com uma
sensacional vista da bela região.
Hugh Hamilton/Divulgação

LIVING IN AUSTRALIA

O estado da Tasmânia
oferece incontáveis
atrações para o turista
que deseja desbravar os
encantos da região, que
conta com uma natureza
incrivelmente bela e
encantadora, longe do
tumulto das grandes
cidades. O Parque
Nacional é um dos locais
mais visitados.

George Apostolidis/Divulgação

tasmânia

Um refúgio para quem quer descansar do agito dos centros urbanos, a ilha da Tasmânia é dona de deslumbrantes
belezas naturais. Elementos encantadores, como as montanhas Cradle e lagos como o St. Clair, são responsáveis por
tornar esse destino um dos preferidos de quem adora a natureza. A região destaca-se por sua beleza pura e quase intocada, suas paisagens remetem a locais paradisíacos; a própria
capital do estado, a cidade de Hobart, é um exemplo disso.
Com uma arquitetura típica, casas térreas e cafés supercharmosos tornam a cidade ainda mais elegante. Uma das
atrações mais procuradas na Tasmânia é o Port Arthur; em
1833 o local servia como prisão para os criminosos mais peri-

ilha de hayman

Praticamente um santuário particular, essa ilha, localizada no estado de Queensland, é capaz de oferecer dias incríveis para seus visitantes. Para chegar até
ela, nada de carro, o acesso é possível somente por barcos ou helicópteros. Hayman possui três quilômetros
de largura e quatro de comprimento, sua praia possui
formato de meia-lua e é cercada por uma camada de
areia branca fina. Além disso, está localizada perto da
conhecida Barreira de Corais de Whitsunday, famosa
por seu formato de coração.
O mergulho é uma das atrações de lazer mais procuradas na ilha, com isso o turista pode se encantar
com os corais e peixes de espécies tropicais que habitam o local. Passeios de caiaque acompanhados por
guias turísticos também são excelentes dicas para conhecer todos os detalhes da ilha.

John De la Roche/Divulgação

gosos do local e cenas de terror, com muita violência e brutalidade eram facilmente vistas por lá, como castigo aos presos.
Para os apaixonados por natureza, o estado oferece opções
apaixonantes, são mais de 2 mil quilômetros de trilhas e cerca
de 18 parques nacionais, que colocam o turista em contato direto com montes, vales e animais, como os famosos pinguins
da região de Bicheno. Quase em extinção, o diabo-da-tasmânia (para os íntimos apenas “Taz”), marsupial famoso da ilha,
já não é mais facilmente encontrado na natureza. Os visitantes que desejam conhecê-lo terão que contentar-se em observá-los nos parques locais que servem como “hospitais”, uma
vez que cuidam dos animais feridos e doentes.

LHW/Divulgação

ONDE ME HOSPEDAR?

Não há como ficar alheio
às belezas da Austrália, isso é
fato! No entanto, multiplique
todo o encantamento por 100 caso você resolva conhecer a Withsundays Coast, região
compreendida entre as cidades de Mackay e
a cidadezinha de Bowen. Verdadeiro paraíso
a céu aberto, toda a região é cercada por florestas densas no continente que são parques
nacionais e abrigam uma grande variedade de
plantas e animais silvestres.
Em meio a este paraíso está o Hayman Island Resort, um dos destinos mais extraordinários do mundo. Romântico, luxuoso e repleto

Fotos: LHW/Divulgação

de amenities, este resort transforma a hospedagem em uma experiência incrível. É fato: só
o visual da ilha já é suficiente para encantar
– e uma cabana meia-água já seria mais que
suficiente – no entanto, o Hayman ultrapassa qualquer expectativa; oferece, de passeios
com mergulho, esqui-aquático e windsurf a
viagens de barco, cruzeiros, pesca esportiva e
submarina, observação de baleias, passeios de
helicóptero, de hidroavião de semisubmersível
“Reef Dancer”... Os hóspedes que gostam de
aventura podem alugar um bote motorizado e
explorar livremente as águas circundantes, no
melhor estilo “Capitão Cook”.

A arquitetura
espetacular e a
integração total
à natureza fazem
do Hayman Island
Resort uma opção
de hospedagem
perfeita para quem
deseja desfrutar
de momentos
agradabilíssimos.
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Tudo no Hayman
inspira o bemestar e promove
a contemplação
da natureza. Da
manhã à noite, até
mesmo dentro do
quarto você pode
admirar a paisagem.
É impossível não
deixar-se envolver
pelas belezas que as
grandes aberturas
emolduram!

158 | LIVING | MAIO2013
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Sim! Este ambiente espetacular, repleto de
vida marinha e outras maravilhas da natureza,
conta com acomodações tão divinas quanto
a vista que se tem das amplas aberturas dos
quartos. O resort oferece espaços elegantes
que vão desde quartos muito bem equipados
a residências aninhadas nas exuberantes florestas tropicais. Isso mesmo! Os alojamentos
em Hayman são adaptados conforme o gosto e
a necessidade dos clientes (quartos, suites, coberturas, Beach Villas e Casa de Praia), e são
todos projetados para aproveitar a vista deslumbrante da Whitsunday Coast. Ah! E você
pode escolher entre seis restaurantes, dois bares e opção para jantar/almoçar no próprio
quarto, na cachoeira ou no jardim. Falta alguma coisa? Ah, sim! Você!
Onde encontrar
Hayman Island Resort
www.hayman.com.au

Serviços exclusivos, sempre
em harmonia com a bela
paisagem da Withsundays
Coast são diferenciais do
Hayman. Não tem como não se
apaixonar e desejar voltar
mais, e mais, e mais...

LIVING IN AUSTRALIA

PAVLOVA
Dedicada à bailarina russa
Anna Pavlova e adorada
pelos australianos, essa
sobremesa revela sabores
incríveis ao mesclar a acidez
das frutas com o doce
do merengue. Prepare os
ingredientes e delicie-se!
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Ingredientes para o merengue:
• 4 claras;
• 250 gramas de açúcar de
confeiteiro;
• 1 colher (café) de amido de
milho;
• 1 colher (chá) de vinagre branco;
Ingredientes para a cobertura:
• 400 ml de nata batida;
• 200 gramas de kiwi;
• 200 gramas de morango;
• Polpa de maracujá (opcional).
Modo de preparo:
• Preaqueça o forno a uma temperatura de 180°C;
• Na batedeira, bata as claras em
neve até que crie consistência
firme. Aos poucos, acrescente o
açúcar e misture para incorporá-lo às claras;

• Com uma colher, misture o vinagre e o amido de milho;
• Coloque o merengue em uma
assadeira redonda forrada com
papel-manteiga e leve ao forno
por 50 minutos (ou até que esteja
crocante por fora e molhado por
dentro);
• Quando estiver dourado, desligue o forno e deixe-o esfriando
dentro dele;
• Após, desenforme retirando o
papel-manteiga. Coloque em um
prato e cubra-o com a nata batida. Decore com as frutas picadas
e, se quiser, polpa de maracujá.
Se desejar, polvilhe açúcar de
confeiteiro para decorar.
Dica: Você pode utilizar outras
frutas, como framboesa, pêssego em
calda ou uva.

Fotos: Matka Wariatka/Shutterstock
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GREEN GARDEN

LÁ FORA!

Após o minucioso (e excelente) trabalho de Erly Hooper,
o jardim desta residência mineira passou a ser o espaço
preferido de seus moradores. Também pudera! O espaço
ficou incrível e as belas plantas selecionadas pela
paisagista conferiram muito charme ao local!
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GREEN GARDEN

Construída há 15 anos, a casa de campo localizada em Lagoa Santa, na região
metropolitana de Belo Horizonte (MG),
possui uma ampla área verde em seu entorno. A casa, inserida em um condomínio fechado, originalmente teve seu projeto paisagístico assinado por Erly Hooper. Um dos principais
destaques do trabalho da paisagista é a mureta de pedra escravo incrustada com bromélias – esse detalhe remete a uma ruína e cria um clima rústico no jardim; além disso, possui uma
função bem específica: esconder a área de serviço da moradia.
Precisando renovar a beleza do espaço, os proprietários
novamente contrataram Erly para mudar o visual de toda
área externa a fim de harmonizá-la com o perfil da nova construção e atender as necessidades e gostos da família. A paisagista pensou em ideias onde fosse possível aproveitar as espécies de plantas já existentes no local – algumas delas, por
exemplo, foram remanejadas para melhorar a estética e conferir um conceito contemporâneo ao jardim.
Uma nova mureta de pedras com aplicação de bromélias
foi inserida no espaço a fim de ocultar as janelas dos banheiros da nova construção. Além disso, Erly optou por criar um
charmoso bosque no entorno da residência, essa ideia conferiu muita beleza, aconchego e privacidade para os moradores.
Onde encontrar
Erly Hooper
www.erlyhooper.com
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PETS SAFETY
O chão mais fresco do piso
da cozinha é um dos lugares
prediletos de gatos e cães
para contornar o calor.
Além dos produtos de
limpeza, que podem ser fatais,
facas e tesouras devem ser
guardadas em gavetas, pois
podem ser manipuladas ou até
engolidas pelos animais.
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SEGURANÇA
PARA OS PETS
Assim como as
crianças, os pets
também correm
riscos de acidentes
domésticos. Quedas,
engasgamentos,
intoxicações... A lista
dos perigos dentro
de casa é longa e por
isso algumas medidas
de segurança são
fundamentais. Confira
algumas dicas!

Eles são curiosos, cheios de
vida, correm pela casa como se
não houvesse amanhã, pulam,
brincam e sobem no que der na telha. Membros
oficiais das famílias, os pets precisam (sim) de cuidados especiais de segurança, afinal mesmo dentro
de casa há riscos de acidentes que podem machucá-los gravemente. “Os ambientes da casa, do apartamento e o carro não são tão inofensivos. Sem contar que muitos animais ficam sozinhos, entediados
e podem descobrir brincadeiras perigosas”, alerta a
médica veterinária Valéria Pires Correa, diretora
técnica do Grupo Pet Center Marginal; garantindo
que a melhor solução para garantir o bem estar dos
nossos amiguinhos é adaptar a casa.

BRINCADEIRAS PERIGOSAS

Fios de aparelhos eletrônicos ou de extensões
não só atraem gatos como cães. Além de choques
com descargas elétricas mortais por mordidas ou
esbarrões, há registros de casos de enforcamento,
principalmente dos felinos, que adoram enrolar-se
e puxar esses fios. É necessário verificar periodicamente a existência de fios desencapados e curtos-circuitos nesses equipamentos. O ideal é agrupar
os fios em serpentinas e fazer com que essa fiação
fique longe do alcance dos animais. “As telas de
proteção nas janelas para quem mora em andares
altos é primordial para a segurança dos felinos. O
mesmo vale para os cães, que também gostam de
passar o tempo olhando pela janela. Um pássaro pode chamar a atenção e provocar um pulo desastroso”, adverte a veterinária. E não, os gatos não
têm sete vidas. “Apesar do corpo dos gatos serem
resistentes a quedas por razões físicas e biológicas,
afinal a área de sua superfície corpórea é maior em
relação ao peso, reduzindo a força com que chegam
ao chão, muitos não resistem.”
A cozinha e a área de serviço também são ambientes hostis. Não é incomum para os veterinários
constatarem casos de pets com queimaduras pelo
contato com panelas com líquidos quentes e fogões
acesos. O acesso às latas de lixo, que podem conter objetos cortantes e tóxicos, é outra preocupação. As facas e demais objetos pontudos devem ser
guardados nos armários para evitar cortes indesejá-

Fotos: Carlos Castilla e Katy Spichal/Shutterstock

veis. Já na área de serviço onde ficam os produtos
de limpeza, filhotes de cães e gatos costumam ser
curiosos e poderão se intoxicar.
Atenção em relação aos objetos que caem no
chão. Como muitos têm o cheiro do dono (como
meias, peças de lingerie, elásticos de cabelo, fivelas), eles viram alvo de brincadeira. Entre os itens
mais perigosos: estão brincos, anéis, chaves, canetas/lápis, moedas, agulhas, sacos plásticos e bolas
de pingue-pongue. “Em muitos casos, esse problema pode ser fatal. Eles causam bloqueios no sistema digestório, levando a obstruções e até perfurações internas. Os procedimentos de remoção
podem ser complexos e as cirurgias são arriscadas”,
explica Valéria.

Nem todos os animais
são hábeis nadadores,
as piscinas sem
proteção podem
levar a afogamento,
principalmente em cães
de pequeno porte.

DECORE COM CUIDADO!

Objetos de decoração que quebram facilmente devem ser utilizados com prudências. Os gatos,
principalmente, adoram caminhar por prateleiras e
móveis altos, onde essas peças costumam ficar expostas. Não é só pelo prejuízo do dono, mas dependendo do material, como o vidro, pode causar cortes
na pele do bichano. Opte por objetos que não quebrem facilmente ou deixe-os em móveis fechados.

Onde encontrar
Grupo Pet Center Marginal
www.robertgurneyarchitect.com
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PETS GADGETS

o pet’s eye view camera é,
literalmente, uma câmera
fotográfica recarregável que
tira até 40 fotos de alta resolução
(640x480) em tempos de 1, 5 e 15
minutos. o diferencial é que ela
fica acoplada a uma coleira e as
belas imagens quem vai registrar
é o seu cão! na amazon, us$ 31,49.
www.amazon.com.

perfeita para garantir que os
insetos não encontrem o lanchinho
de seu pet, a Motion Activated Pet
Bowl possui um sensor automático
que permite que as “comportas” se
abram apenas quando seu bichinho
de estimação se aproxima.
da Sharper image, preço sob
consulta. www.sharperimage.com

o Tagg Pet Tracker é um sistema GPS
facilmente acoplado à coleira e integrado a
celulares que permite monitorar onde seu
cão está. com ele é possível definir uma cerca
virtual e, caso seu amigo ultrapasse-a, você
recebe imediatamente um aviso (via sms ou
e-mail); da Pet tracker, US$ 199.
www.pettracker.com

quatro-patas
high-tech
Novidades para lá de tecnológicas prometem
facilitar o dia a dia de quem possui um bichinho
de estimação. Será que eles aprovam?
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NEWS

BOUTIQUE BAREMINERALS

DONADANI

Ela não é apenas uma loja de tecidos
com profissionais antenados que permitem ampliar os conhecimentos de moda de
quem a visita. A DonaDani, que pertence
ao Grupo Promex, traz ainda uma série de
objetos funcionais que têm tudo a ver com
o universo fashion: são tesouras banhadas
a ouro, especiais para cortes de tecido; botões forrados com os tecidos da loja; fita
métrica com estampas descoladas; cadernos especiais para desenho de moda com
espaço para a ficha técnica, essenciais para
a organização do fashion designer. Além
disso, há Wi-Fi free para todos os frequentadores – afinal não há hoje quem não navegue o tempo todo pela internet através de
smartphones e tablets – e revistas de moda
para pesquisa. E, como se não bastasse, a
loja conta com um delicioso cafezinho que
o cliente pode degustar enquanto escolhe
pout-pourris de tecidos – rolinhos de retalhos que podem ser combinados entre si,
para incrementar ainda mais as criações.
www.lojadonadani.com.br
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A marca americana bareMinerals, que revolucionou o mercado de maquiagem no mundo com produtos à base de minerais, oferece, em sua primeira e recém-inaugurada loja em Belo Horizonte (MG), a oportunidade de conhecer o
verdadeiro poder dos minerais que fazem parte das linhas da marca. São mais
de 300 itens de maquiagem e cuidados para a pele, entre eles a premiada Base
Mineral Original FPS 15, que já recebeu mais de 50 prêmios no mundo. A loja
dispõe de uma equipe de Especialistas em Beleza, que estão sempre prontas para
oferecer o make-under, ou seja, ensinar a aplicar a maquiagem mineral, oferecendo dicas, revelando truques e vários segredinhos. www.bareminerals.com.br

MAC MÓVEIS CAMBORIÚ

Presente na cidade catarinense desde 2009, a Mac Móveis acaba de inaugurar seu novo endereço com uma proposta que une sustentabilidade, bioarquitetura, mobilidade urbana e design em 500 m2. Isso mesmo! A loja é 100% sustentável e busca o nível máximo da certificação LEED do Green Building Council, o
LEED Platinum. Com projeto arquitetônico assinado por Carlos Eduardo Ramos,
em parceria com a Via Artística – proprietária da Mac Balneário Camboriú, todo o
processo de construção foi baseado em critérios estabelecidos pela entidade como,
por exemplo, o uso de materiais reciclados, energia renovável, captação da água
da chuva para aproveitamento interno, ventilação cruzada, telhado branco, instalação de telhas sanduíche e vidros low-e e uso da técnica de sombreamento, para
aproveitamento máximo do conforto térmico e uso mínimo do ar-condicionado. A
franquia está localizada na Praia Brava e, para sua construção, contou com a consultoria da Avistar Engenharia, que elaborou o plano de gerenciamento de resíduos
de construção civil e controle de erosão e sedimentação; da X Home Automação,
que integrou o sistema de automação da loja; e da VG Petinelli Consultoria Empresarial, responsável pela certificação LEED Platinum. www.macmoveis.com.br
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A BATALHA PELA ALMA
DOS BEATLES

KARTELL: THE CULTURE
OF PLASTICS
Um estudo minucioso que revela, década
a década, a história e o crescimento da
marca italiana Kartell, fundada em 1949 por
Giulio Castelli e famosa por apresentar ao
mundo uma proposta ousada de mobiliário
de design. Para marcar o extremo sucesso
da marca, a Taschen reuniu, em 400 páginas escritas por Hans Werner Holzwarth,
toda a trajetória da grife ícone do design
contemporâneo mundial, contadas década
a década com a ajuda do curador do Museu Kartell, Storace Elisa.

Essa obra tem o intuito de relatar a história das rivalidades pessoais e profissionais
que dominaram as vidas dos Beatles desde 1969. As batalhas das famílias de John
Lennon e Paul McCartney, os conflitos
existenciais de George Harrison, dividido
entre espiritualidade e fama e os esforços
de Richard Starkey contra o alcoolismo que
ameaçava a sua vida. Na narrativa, o autor Peter Doggett, documenta os dramas
da história do império criativo e financeiro
dos Beatles; da tragédia ao retorno triunfal,
dos conflitos judiciais aos sucessos mundiais, uma história ainda não contada sobre
a banda que marcou épocas e ainda hoje
conquista milhares de fãs.

REFÚGIO DO OLHAR
O austríaco Kurt Klagsbrunn
aportou em terras brasileiras
no fim dos anos 1930. Já trabalhando como fotógrafo profissional, o imigrante judeu se
deparou com um Brasil fascinante, repleto de belas paisagens, gente alegre e simples,
um colorido natural, carnaval
marcante e uma guerra que
se anunciava. Ao longo de
toda a década de 1940, Kurt
registrou o país e documentou
momentos históricos, como a
entrada do Brasil na Segunda
Guerra, a eleição de Getúlio
Vargas, a final da Copa de
1950, bem como o comportamento e a imagem do povo
na época.

PETIT LAROUSSE:
HISTÓRIA DA ARTE

MANUAL DE ARQUITETURA
ECOLÓGICA
Arquitetos, engenheiros e designers de interiores encontram na obra de Alison Konk
e Walter Grondzik explicações úteis sobre
como integrar estratégias de controle ambiental – como iluminação, ventilação e climatização – reduzindo o consumo de energia bem como o impacto no meio ambiente.
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Aqui, o leitor é convidado a viajar pelos
grandes períodos da história, conhecer os
principais estilos e correntes estéticas e os
artistas mais renomados da pintura, escultura e arquitetura. Petit Larousse, de Vicente
Brocvielle, reproduz as obras de arte mais
marcantes, com comentários de historiadores e pesquisadores da arte e traz também surpreendentes revelações dos artistas
sobre suas criações. A obra contextualiza
cada trabalho e mostra que a história da arte
caminha lado a lado com as grandes descobertas e fatos que marcaram o mundo,
fazendo jus à máxima de Marcel Duchamp:
“É o observador que faz o quadro”.

Fotos: Divulgação
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ART IN THE STREET
Este livro reúne imagens da primeira grande exposição realizada pelo MoCA - Museum of Contemporary Art de Los Angeles,
faz um apanhado da colorida história dos
movimentos de arte de rua destacando a
conexão entre graffiti e street art e outras
subculturas vibrantes, como aquelas que
se desenvolveram em torno do Hip Hop
no Bronx e do skate no sul da Califórnia. A
exposição tem curadoria de Jeffrey Deitch,
diretor do MoCA, em conjunto com uma
comissão curatorial consultiva que inclui
Roger Gastman e Aaron Rose.

FUNDAMENTOS
DE PAISAGISMO
MORTE E VIDA
DE GRANDES CIDADES

É impossível negar, a arquitetura paisagística está associada às questões
cruciais da atualidade, das mudanças
climáticas às comunidades sustentáveis. Escrita por Tim Waterman de
forma didática, esta obra fornece uma
introdução às premissas básicas desta
área abrangente. O texto está dividido
em tópicos que abrangem os precedentes históricos, noções de paisagismo, representação gráfica, entre outros. Contendo inúmeras e belíssimas
ilustrações em cores, serve também
como um guia para as diferentes especializações dos arquitetos paisagistas.
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Com um texto muito envolvente, Jane Jacobs
escreve sobre o que torna as ruas seguras ou
inseguras; sobre o que vem a ser um bairro e
sua função dentro do complexo organismo que
é a cidade; os motivos que fazem um bairro
permanecer pobre enquanto outros se revitalizam; os perigos do excesso de dinheiro para a
construção e sobre os perigos da escassez de
diversidades. Compreensiva, humana e muitas
vezes indignada, a monumental obra de Jane
Jacobs fornece uma base para avaliarmos a
vitalidade das cidades.

A MODERNIDADE
SUPERADA

HISTÓRIA DO
URBANISMO EUROPEU

Fazendo uma reflexão
sobre os conceitos que
alicerçaram a arquitetura
moderna, Josep Maria
Montaner aborda alguns
pontos fundamentais do
movimento moderno para
destacar como foram superadas as carências da
modernidade, especialmente nos países europeus e na América Latina.
O livro parte da aceitação
do movimento moderno
como condição e limite
permanente, porém também como fenômeno histórico superado.

Nesta obra, Donatella Calabi
apresenta e analisa as experiências urbanísticas da Europa entre os séculos XIX e
XX, expondo suas principais
personalidades e criando um
panorama crítico do papel protagonizado pelo planejamento
urbano na constituição e no
desenvolvimento das belas
metrópoles europeias. Para
arquitetos, decoradores, profissionais da área e interessados no assunto, a História do
Urbanismo Europeu é um livro
essencial que auxilia na construção de novos horizontes e
cultura sobre o assunto.

Fotos: Divulgação
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art mundi

Reconhecida mundialmente, a Art Mundi
é uma feira que reúne, a
cada edição, uma grande
diversidade de produtos
artesanais produzidos por
profissionais brasileiros e
de outras 15 nacionalidades. Além da exposição,
o evento proporciona aos
visitantes oficinas de artesanato, apresentações culturais e comércio de material artesanal. De 30 de agosto a 8 de setembro, no Mendes Convention, em Santos (SP).
www.artesanatodiretriz.com.br

unilar

Considerada a mais
completa feira do lar do país,
a Unilar traz aos visitantes
os últimos lançamentos e
novidades em móveis, design
e objetos de decoração. Com
um conceito interativo, a feira
acontece entre os dias 25 e
30 de junho, no Minascentro,
em Belo Horizonte (MG).
www.unilar.com.br

salão de motos

Destinado a fabricantes, lojistas, proprietários e apaixonados por velocidade sobre
duas rodas, o Salão de Motos proporciona
uma excelente oportunidade de viver ainda
mais o assunto. Com uma interessante programação de espetáculos e demonstração de
veículos, o evento oferece ainda exposição de
tudo que o envolve o mundo das motos, desde o
veículo propriamente dito até acessórios e equipamentos. De 1º a 9 de junho, no Centro de
Eventos FIERGS, em Porto Alegre (RS).
www.salaodemotos.com.br

sistemas / ecos

Arquitetura: Ingo Maurer/Making Light

Reunindo obras e performances
de Sonia Guggisberg, Lucas Bambozzi
e as duplas Maurício Dias & Walter
Riedwig, Rejane Cantoni & Leonardo
Crescenti e Rachel Rosalen & Rafael
Marchetti, a exposição Sistemas / Ecos
que ocupa a Praça Victor Civita, em São
Paulo, tem como proposta aproximar
vertentes e cruzar circuitos, em uma espécie de biodiversidade estética. De 11
de maio a 8 de junho, entrada franca.
www.sistemaecos.com.br
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salão de gramado

“Mercúrio”, por Sonia Guggisberg

Com o objetivo de reunir fabricantes comprometidos com a arte do móvel refinado e assim oportunizar o contato com lojistas, o Salão de
Gramado - Feira de Móveis, Design e Decoração,
apresenta aos visitantes as novidades do setor moveleiro. Além disso, a feira de móveis classe A estimula o crescimento do setor bem como a competitividade das empresas nacionais do setor. De
1º a 4 de julho, no Serra Park, em Gramado (RS).
www.salaogramado.com.br

casa cor são paulo

O maior evento de decoração da América Latina reúne em um único espaço todas as grandes novidades e principais tendências em arquitetura,
decoração e paisagismo. Diversos ambientes desenvolvidos por profissionais do setor exibem ideias criativas, funcionais e inteligentes que podem ser aplicadas e ajustadas às necessidades do cliente. De 28 de
maio a 21 de julho, no Jockey Club de São Paulo (SP).
www.casacor.com.br
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C’EST LA VIE

Champagne Pool, Wai-OTapu (Nova Zelândia).

Confira mais
fotos sobre
este destino
TURÍSTICO em
nosso site,
acessando
o QR-Code
ao lado.
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