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À LAprovence
O estilo mais romântico de todos busca 
suas origens na bucólica Provença e serve 
de inspiração para ambientes com muita 
delicadeza e charme

A arquiteta Ana Prévide apostou em materiais 
como a madeira, tons suaves e cortina 

floral que traz harmonia para o ambiente na 
composição provençal desta copa. 
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InSpIRAçãO pROVEnçAL

Uma inspiração que vem do berço da França. Dos belíssimos campos de 

jasmins, rosas e lavandas. Lugares que arrancam suspiros até dos mais 

céticos dos seres. Provença, região localizada no sul da França, não é só 

encantadora pelas paisagens rurais de pequenos vilarejos, mas também 

por ter nos deixado de herança o estilo provençal. Reconhecida mundo 

afora, esta tendência, que remete a uma atmosfera bucólica, busca a 

essência da antiga nobreza. 

No século XVII, camponeses passaram a fabricar móveis e adornos que 

pudessem lembrar a decoração sofisticada dos grandes palácios de Paris. 

Um desejo de assemelhar-se à corte francesa e aos seus símbolos, mas 

sem perder os ideais de uma vida simples e sem preocupação. O estilo 

só ganhou status e virou sinônimo de elegância após a rainha da França 

e esposa do Rei Luis XVI, Maria Antonieta, adotar o estilo.

Deixado de lado em outras épocas, o charme e a delicadeza do pro-

vençal está em voga nos últimos tempos. Lançar um novo olhar para 

aquilo que remete ao passado é uma arte. Mesmo que não seja em sua 

totalidade, os ares da província compõem até o mais contemporâneo 

dos layouts. Inspire-se em ambientes que apostaram neste estilo que 

deixa a atmosfera cheia de histórias e encantos._

Neste ambieNte de cONvivêNcia, Os móveis 

PrOveNçais trazem acONchegO e uma deliciOsa 

seNsaçãO de cONfOrtO. PrOduzidOs em madeira de 

reflOrestameNtO e cOm um tOque artesaNal cOm 

eNtalhameNtOs à mãO.  KLEINER SCHEIN

A penteadeira com formato arredondado e com detalhes 
entalhados acentua a essência do estilo, bem como o papel 
de parede non Woven com seus desenhos de flores e o tom 
off-white. WallcOveriNg
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a suíte dO bebê de fabiaNe 
fOlchiNi utiliza a mescla 

das liNhas curvas e retas, 

além dOs tONs braNcOs 

e PerOladOs Para trazer 

sOfisticaçãO aO cONjuNtO.

imPOrtada da iNglaterra, a 

cOleçãO de PaPel de Parede 

tOile de jOuy é iNsPirada Na 

PadrONagem que surgiu NO 

séculO Xviii , imPrimiNdO leveza 

aOs ambieNtes CASA DO PAPEL 
DE PAREDE E DECORAÇÕES

tecidOs cOm estamPa de flOres, 

listras e a delicadeza dO rOsa 

traNsfOrmam O dOrmitóriO 

em um esPaçO acONchegaNte 

e dãO O tOm rOmâNticO, que 

também caracteriza O PrOveNçal 

DONATELLI TECIDOS
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no ambiente criado por Márcia Espíndola, a cama 
de madeira maciça Diane com peseiras altas e a 
cômoda com espelho bisotado ressaltam os ares 
campestres madeira bONita

Uma doçura sem fim, o dormitório do bebê deste 
apartamento com projeto de interiores do arquiteto 
Ildo Silva apresenta o casamento entre madeira, 
renda e detalhes do estilo provençal. Mimos como 
o docel e a luminária Lolita by Moooi conferem 
delicadeza ao refúgio de princesa

O escritóriO rePagiNadO PelO 

arquitetO mauríciO Karam recebeu 

um tOque de estilO aO usar a 

estamPa tOile de jOuy Na POltrONa e 

as bOiseries PiNtadas de vermelhO
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este dOrmitóriO PrOjetadO 

Pela desigNer de iNteriOres 

iara saNtOs mistura Os estilOs 

cONtemPOrâNeO e PrOveNçal. 

móveis, lustre e PaPel de Parede 

em arabescO evideNciam uma 

atmOsfera rOmâNtica

a suavidade está imPressa Na suíte 

dO bebê, assiNada Pelas desigNers de 

iNteriOres marília summers e aNdréa 
micherif. destaque Para a bacia em 

ágata dO séculO Xvii , móveis fraNceses, 

taPetes aubussONs e quadrOs cOm 

gravuras aNtigas da fraNça

O esPaçO gOurmet elabOradO PelO 

arquitetO mauríciO Karam Para uma casa de 

fazeNda POssui iNsPiraçãO PrOveNçal cOm as 

cadeiras luís Xv em PátiNa braNca, a mesa de 

liNhas retas e O lustre de ferrO trabalhadO 

MAURÍCIO KARAM
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O ESTILO

nos anos 1940 e 1950, várias peças foram reeditadas, deixan-
do o estilo em alta. Composto por móveis repletos de formas 
arredondadas, curvas e entalhes delicados, geralmente apre-
senta cores suaves, como o branco ou o delicado lilás. Os 
acabamentos da madeira podem ser sólidos, em pátina ou 
em pintura desgastada.
O design tem inspiração no mobiliário clássico do período 
rococó e neoclássico francês, com os pés torneados e ca-
briolet. Já os estofados exibem padronagens florais, inspi-
radas nos campos da província, listras e xadrez
A tradicional Toile de Jouy, estampa que pode ser vista em 
poltronas, tecidos e até nas paredes, foi criada no século XVIII. 
Em um tecido de fundo off-white, desenhos que remetem à 
vida campestre são estampados geralmente em vermelho, 
azul ou preto
no estilo, também é possível observar a mescla do rústico 
com o romântico, evidenciada pela presença de madeiras, 
artefatos em ferro e porcelana, lembrando o trabalho dos an-
tigos artesãos  
Lustres de cristais em formatos de flores, espelhos, mol-
duras, rendas e materiais com aquele aspecto levemente 
desgastado estão nas decorações. Tudo é muito simples, 
delicado e suave


