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Edição 16 

ao ser convidado para decorar uma residência em manhattan, o arquite-
to arthur casas explorou espaços cheios de personalidade. neste estar, 
a proposta foi desenvolver um recanto aconchegante, onde o destaque 
ficou por conta da tela rob Whynne – Who can i believe me or myself. a 
mesa lateral de vidro complementa a atmosfera contemporânea. 

Edição 18 

o arquiteto sidney quin-
tela priorizou o aproveita-
mento abaixo da escada 
deste loft, transformando-
-o em um espaço acolhe-
dor, moderno e funcional, 
mesclando peças de de-
sign com artigos de arte. 
o piso de madeira pro-
move a pitada necessária 
de rusticidade, enquanto 
a dupla de poltronas egg 
na cor branca garantiu a 
elegância do ambiente.

Edição 17 

as designers de interiores andrea fragoso e tina filizzola criaram este 
layout buscando formar um recanto artístico que fuja um pouco da 
vida urbana e moderna. o mobiliário utilizado reflete esta premissa, 
com a disposição de peças que tivessem identidade e originassem 
uma composição descontraída e, ao mesmo tempo repleta de arte. a 
estante em madeira abriga a coleção literária e o projeto luminotécni-
co proporciona o clima intimista.

Edição 20

Uma mistura dos estilos colonial e provençal foi abraçada pelo toque da por-
celana portuguesa, seja nos adereços ou na louça. a mesa oval clara conver-
sa com a delicadeza dos azulejos da cozinha da vovó, em uma proposta tão 
esticamente agradável como acolhedora. concepção da dupla de arquitetos 
samy e ricky dayan.

Edição 21 

inspirado nas grandes salas de museus, este terraço traz as obras de arte 
como elemento principal. as peças mesclam-se com o mobiliário e com 
artigos coloniais brasileiros. os arquitetos kedson barbeto, fábio shiota e 
ricardo rodrigues utilizaram piso e forro rústico em madeira e tecidos crus 
que contrastam e compõem o espaço com sofá e mesa de demolição. 
a ideia é toda sustentável, evidenciando o apelo ecologicamente correto.

Edição 19

aliando estéticas e sutilezas, a 
arquiteta sandra piccioto pro-
jetou este jantar mesclando 
elementos modernos e rústi-
cos sem abdicar da essência 
zen impregnada no conceito 
global da residência na qual o 
ambiente está inserido. mesa 
e aparador em laca branca e 
cadeiras em acrílico deixam 
o espaço com um ar atual, 
onde robustos vasos em ce-
râmica fazem o elo entre os 
elementos.
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Edição 75

arrojada e confortável, a decoração desta área externa mescla novo e anti-
go e prioriza o uso da madeira na mobília. a fachada em textura italiana, o 
forro em ipê claro e o piso em ladrilho complementam a atmosfera rústica 
que a proposta do projeto requer. o refúgio tão acolhedor quanto contem-
porâneo foi elaborado pelo arquiteto david guerra. 

Edição 76 

a cozinha imple-
mentada pelo es-
critório de arqui-
tetura Widawski é 
uma forte expres-
são de bom hu-
mor, com grande 
atenção à ideia 
de movimento. 
o balcão aéreo 
amarelo conserva 
um diálogo amis-
toso com os aces-
sórios em vidro e 
acrílico. aço inox 
e mármore apa-
recem nos eletrô-
nicos. é a própria 
sintonia colorful. 

Edição 77

a designer de interiores nara cunha combinou móveis modernos e arrojados 
com as peças antigas da família, mantendo a memória dos proprietários de 
deste lar em evidência. aqui, o estar foi deliciosamente conectado ao jantar 
por meio da tapeçaria em sisal com algodão. o sofá cinquentista em veludo 
sela o intuito vintage do ambiente, conversando com a bombê colorida do hall. 

Edição 79

ponto de destaque do projeto externo concebido pelo arquiteto rogério 
perez, a piscina coberta com teto automatizado permite ao morador de-
cidir a entrada de luz natural em qualquer período do dia. o aconchego 
estende-se ao jardim coberto. piso em pedra e sofás em tecido e fibra 
completam a charmosa proposta. os coqueiros trazem ainda mais beleza 
ao cenário, perfeito para relaxar e descontrair.  

Edição 80 

os arquitetos gabriel magalhães e luiz cláudio souza souberam interpre-
tar uma proposta de bem-viver através de um mix de design. a sala de 
refeições recebeu ícones como a mesa saarinnen oval, coordenada com 
as cadeiras montenapoleone. na área de uso comum, o revestimento elei-
to foi o must have cimento queimado.  as aberturas permitem entrada de 
luz natural na medida certa. 

Edição 78 

a grife italiana altamoda 
pensou este living como 
uma interpretação moderna 
que dá origem a um novo 
estilo clássico, que perma-
nece atualizado indepen-
dente dos ciclos da moda. o 
preto e branco surgem em 
sua versão mais glamorosa, 
combinando uma expres-
são atual com a produção 
handmade. as tonalidades 
claras e tranquilizantes con-
trastam com o estofado cur-
vilíneo, conferindo movimen-
to e contemporaneidade ao 
mesmo tempo em que favo-
recem a ordem visual, sendo 
o ponto focal do espaço.  


