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RENATA POPOLO

HOTpop!
Vibrante, descolada e instigante. Esta 
residência em São Paulo reúne ícones 
da cultura contemporânea em um 
décor repleto de cor e diversão

Um dos maiores prazeres de se estar em casa é poder sentir- se em uma 
extensão de si mesmo: observar objetos que remetam a hobbies, perceber 
as cores preferidas e sentir uma vibração única. A arquiteta e designer de 
interiores Renata Popolo captou a essência dos moradores e comandou 
a reforma desta residência, no Rio de Janeiro – urbana por natureza e 
moderna por intuição. 
O estar e o jantar foram integrados, atuando na mesma sintonia em espaço 
amplo e arejado. A parede vermelha com detalhes em relevo dá o tom 
do ambiente sem ditar regras, enquanto poltronas com estampas florais 
psicodélicas abusam de vivacidade sem chocar. O estofado e o apoio, 
no mesmo tom gelo, quebram a intensidade, e as almofadas, Tamtum, 
trazem geometria ao composé. Destaque, o balanço Bubble, Eero Aarnio, é 
sinônimo de leveza, juntamente com ampla abertura em vidro que permite 
a entrada de luz natural ao mesmo tempo em que presenteia a ala interna 
com o peculiar verde do jardim. 
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Os ambientes integrados conferem 
amplitude. Iluminados, estar e 
jantar são ideais para momentos de 
descontração – evidenciados por 
itens superdescolados 

Dividindo atenções com o estar, o jantar é igualmen-
te atraente e despojado. Duas prateleiras paralelas 
receberam quadros pop, bandeja bar, livros e porta-
-retratos, que são destacados por iluminação focal. 
Neutra, a mesa principal é ladeada por geométricas 
cadeiras pretas e duas medalhões no mesmo tom. 
Um despretensioso conjunto de pendentes é um 
dos grandes atrativos do espaço. Já o gourmet prima 
pela funcionalidade. O extenso balcão é ideal para 
confraternizar enquanto preparam-se deliciosos 
pratos e a surpresa fica por conta da churrasqueira a 
gás escondida atrás de painéis móveis de marcenaria. 
Um grande painel móvel omite e apresenta a escada 
que segue até o outro pavimento. Com a frente dos 
degraus em tom avermelhado e topo branco, atua no 
mesmo ritmo descontraído das outras alas da morada. 
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O segundo andar, mais íntimo, destoa da vibração predominante 
nas áreas sociais, priorizando a tranquilidade, acentuada em tons 
neutros com alguns toques de cor. A suíte soa minimalista e o toque 
criativo fica por conta do quadro sobre a cama. Cortinas dividem o 
dormitório e o closet, proporcionando funcionalidade ao recinto 
sem perder espaço. 
Entre quadros, livros e objetos que representam a identidade do 
morador, há uma interessante atmosfera na residência que convida ao 
deleite. Conforto e tendências se misturam em uma união singular, 
que prima pelos detalhes e esbanja vibrações. É pop!_
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A abertura em vidro permite que 
áreas interna e externa atuem em 

harmonia. Cuidadosamente projetado, 
o jardim é um grande aliado na hora de 

receber convidados, sendo apto para 
confraternizações em todos os espaços
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LUSH
A LUSH Spa São Paulo, seguindo suas filosofias e práticas sustentáveis, firmou parceria 

com o Studio M+B, escritório de arquitetura especializado em projetos comerciais e 

sustentáveis, comandado pelos arquitetos Angela Beneton e Carlos Myra. Localizada no 

Jardins, é a maior da rede em todo o mundo com uma área de 650 m². O espaço possui 

quatro pavimentos, sendo os dois primeiros para a loja e staff e os dois últimos para o Spa 

com quatro salas de tratamento e lounge.

Rua da Consolação, 3459 | Cerqueira César

São Paulo - SP  

(11) 3051.8225

www.lush.com.br

HOME COLLECTION
A marca argentina de enxoval de luxo para casa estreia no Brasil, abrindo suas 

portas em Porto Alegre, no Barra Shopping Sul. Especializada em cama, mesa 

e banho, a Home Collection foi fundada em 1991 e se constituiu como uma 

das maiores empresas do ramo no país vizinho. Sempre prezando pela alta 

qualidade da matéria-prima, suas peças apresentam acabamento impecável, com 

produtos no estilo clássico, moderno e romântico. A cada estação, a marca lança 

padronagens inéditas em todas as linhas. Além disso, também inseriu em seu mix 

uma linha de artigos de decoração, seguindo as tendências do mercado.

Av. Diário de Notícias, 300 | Cristal

Porto Alegre – RS

www.homecollection.com.br

MONTENAPOLEONE 
Em fase de expansão, a Montenapoleone engloba  um novo endereço ao completar 18 

anos. Pioneira na comercialização de peças de design assinado no país, a loja é referência 

no segmento de mobiliário de alto padrão. Por lá, é possível encontrar mais de 20 marcas 

internacionais, como Molteni &C, Kristalia, La Palma, Glas, MDF Itália, entre outras.

Av. Europa, 385 | Jd.Europa

São Paulo - SP 

(11) 3087-1234

 www.montenapoleone.com.br

MARIA PIA CASA
Chegou a vez de Campinas receber a loja de móveis e objetos de decoração, 

conhecida por sua sofisticação, estilo e bom gosto, a Maria Pia Casa. O espaço com 

2 mil m², distribuídos em três pisos, reúne mais de oito mil peças, entre acessórios e 

móveis para sala de estar, cozinha, dormitórios, iluminação e muito mais. Além disso, o 

empreendimento disponibiliza um elegante espaço gourmet para eventos, reuniões e 

palestras com profissionais da área. 

Av. José Bonifácio, 2.560 | Jardim Paineras 

Campinas – SP

www.mariapiacasa.com.br


