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INSIDE}

ESSÊNCIA
NATURAL
EM ESTILO CONTEMPORÂNEO, APARTAMENTO EM SÃO

PAULO PRIVILEGIA A INTEGRAÇÃO DAS ÁREAS SOCIAIS E
TRAZ BASE NEUTRA COM PREDOMÍNIO DE MADEIRA

I

ntegrando as áreas sociais ao máximo, o projeto deste apartamento, em São
Paulo, com 600 m², aposta no estilo contemporâneo. De autoria da arquiteta
Anna Loyola, a proposta privilegiou a conexão dos espaços para receber amigos
e favorecer a convivência.
Tons terrosos e madeira predominam em todos os ambientes, que recebem cor
e vivacidade através das obras de arte. Painéis em lâmina natural de madeira foram
criados para integrar as áreas sociais, como hall, living e varanda, além de jantar e
copa. O uso da madeira trouxe aconchego e uma atmosfera natura aos ambientes foi
importante para definir a configuração do layout da residência. Toques de azul aparecem nos tapetes e estofados do estar e da varanda, e peças em couro e uma mesa de
centro feita de tora de madeira conferem ares rústicos.
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Projeto
ANNA LOYOLA
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Parte do acervo da família e ponto de partida para o conceito do décor, as
telas de Gonçalo Ivo, Célia Euvaldo e Lilian Gassen garantem personalidade
aos espaços. Além dos painéis em madeira, os estofados em diferentes formatos
ajudam a delimitar os ambientes do living. Assim, há uma área designada para a
televisão, um espaço de convivência que dá para a varanda, onde foi criado mais
um espaço de estar e uma área para refeições, aproveitando a vista da cidade. Na
varanda, amplamente iluminada, um pequeno espaço funciona como jardim,
recebendo as plantas dos moradores.
Trazendo uma fluidez natural ao projeto, o novo layout da residência também
garantiu uma atmosfera contemporânea e fresh, ideal para receber. Apostando
na vivacidade das obras de arte e no uso de mobiliário com design brasileiro, o
décor confere originalidade e valoriza o estilo despojado dos moradores.
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GET THE DECOR} Professional
Modernizando o ambiente, as profissionais da MAB3
Arquitetura, Marcela Muniz, Renata Adoni e Mariana
Bilman, substituiriam a mesa de jantar pelo modelo Cone,
em madeira e concreto, com assinatura do designer Alfio
Lisio, Dpot. A obra em marchetaria do artista Danilo
Branco, disponível na Dpot Objeto, pontuaria o décor com
cor e leveza. Para finalizar, as almofadas, Codex Home,
entram em cena coordenando com as cores existentes
e concedendo aconchego à proposta.

DESLUMBRE

ARTESANAL
FOTO: JACK HOBHOUSE

design desta cozinha traz detalhes artesanais que se destacam, criando espaços incomuns e
táteis, com uma linguagem material apresentada em camadas. Assinado pelo escritório De
Rosee Sa Architects, o ambiente destaca detalhes apaixonantes, como a ilha produzida em
latão moldado à mão, piso em placas de madeira recuperadas de uma antiga fábrica, que foram reformadas manualmente, e painéis de carvalho, também recuperados, que foram cortados e instalados
um a um, nos armários e balcões. Em contraponto, um espaço mais despojado, com itens coloridos
e obras de arte, posicionado logo ao lado, torna a atmosfera ainda mais característica. Confira as
dicas de profissionais para este belo ambiente!

Por trazer características fortes, a arquiteta Christiane
Sacco e a designer de interiores Denise Abdalla, da
CSDA Arquitetura + Decoração, incluíram peças de
mobiliário com linhas limpas e elegantes à composição.
As opções seriam a mesa Gelsomina, criada por Luciano
Deviá e editada com exclusividade pela Dpot, a cadeira
M110, de Geraldo de Barros, também na Dpot, além de
obras de arte mais suaves e levemente coloridas, como
a Paisagem feita para não pensar, do artista Sergio
Lucena, que confere delicadeza ao décor.

As arquitetas Ana Cecília Toscano e Flávia
Lauzana, do escritório ACF Arquitetura, sugerem
o uso das cadeiras Phoenix, com estofado em
couro e estrutura em madeira, L'oeil. Para um visual
elegante, o pendente da Lubluz, iluminaria a mesa;
enquanto a dupla de almofadas, Macadâmia Home,
em tons de vermelho e marsala confere ainda mais
personalidade ao décor.
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