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Maurício Karam

Merecido desta ue

Sobriedade e elegância definem o clima do
living, que aposta tanto nos traços clássicos
do espelho, da cômoda e do par de poltronas,
tudo CHRISTIE MÓVEIS, quanto no estilo
mais contemporâneo do sofá MICASA e do
tapete HARIZ TAPETES. Na pág. anterior,
uma certa imponência dá o tom da sala
de jantar, dotada de cadeiras CHRISTIE
MÓVEIS ao redor da mesa MICASA – ao
fundo, cortinas ATELIER DAS CORTINAS
com tecidos DONATELLI

Obras de artistas célebres, materiais nobres e móveis clássicos ganham valor
bem posicionados neste apartamento em São Paulo fotos renato navarro/divulgação
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A arquitetura
valoriza
e traduz os
luxos em
clima de lar

Acima, outro ângulo do
living centra o foco no
par de poltronas de couro
CHRISTIE MÓVEIS,
um dos pontos altos
do ambiente; e, à esq.,
destaque para a cozinha
equipada com móveis
planejados KITCHENS.
Na pág. seguinte, acima,
vista geral do living, em
que é possível contemplar,
sobre tapete HARIZ
TAPETES, sofá MICASA,
mesa de centro, bancos
laterais e poltronas
de couro marrom
ARTEFACTO, móveis
dispostos diante de
bar de mármore NPK
MÁRMORES; e, abaixo,
na suíte máster, cabeceira,
criado-mudo, escrivaninha
e banqueta, tudo
CHRISTIE MÓVEIS
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mponente, este apartamento de
240 m² em São Paulo retrata os
ideais de esplendor que o morador,
um jovem mato-grossense de 30
anos, herdou da mãe, uma aficionada
do estilo clássico. O imóvel aponta
também para a fase de criação que
o arquiteto Maurício Karam vive
em seu escritório. “Tenho dois pontos
muito importantes: a estética sempre
é um apelo fundamental, mas busco o
aconchego, a sensação de refúgio no fim
do dia para os moradores”. No living,
destacam-se móveis de proporções
generosas em tons sóbrios, sobre
materiais eternos, como o travertino
romano bruto no piso. Boiseries cobrem
as paredes, onde os olhos encontram a
arte poderosa de Tarsila, Volpi e Dalí.
“A arquitetura valoriza e traduz os
luxos em clima de lar. Os móveis
foram escolhidos a dedo e a marcenaria
foi toda desenhada pelo escritório”,
completa Karam. Com toques
contemporâneos, tudo se tornou mais
leve em um mix de estilos que faz parte
da assinatura do arquiteto. l
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Cor em doses precisas

Interessado em despertar novas sensações a partir de diferentes matizes, o arquiteto as insere
na mistura entre o antigo e o novo em um apartamento em São Paulo fotos renato navarro/divulgação

Harmonia, tons neutros e cores
pontuais definem o living, composto
por sofás MICASA, poltrona ÉREA
(à esq.), banco ARTEFACTO (à dir.)
e mesa de centro de mármore gris
armani, com desenho do escritório e
execução PANTANAL MÁRMORES,
tudo sobre tapete HARIZ TAPETES –
ao fundo, destaque para a porta de
correr de espelho fumê VIDRO LASER
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À esq., na sala de jantar,
poltronas aveludadas
BRENTWOOD
distribuem-se em torno
de mesa MICASA,
diante da adega ART
DES CAVES com portas
VIDRO LASER; e,
abaixo, ângulo do living
destaca poltrona ÉREA
ao lado de luminária de
piso BERTOLUCCI – ao
fundo, quadro GALERIA
LUME. Na pág. seguinte,
acima, mais uma vista
do living exibe pufe
com estampa de zebra,
desenhado por Maurício
Karam com execução
TAPEÇARIA EURIDES,
ao lado de sofá
chesterfield, tudo
sobre tapete HARIZ
TAPETES; e, abaixo, a
cozinha gourmet recebeu
misturador Deca
TECNOBANHO e
poltronas de estrutura
metálica CITY DESIGN

m

aurício Karam sempre preferiu
desenhar seus projetos em
nuances mais sóbrias e neutras,
de branco, preto, cinza e bege.
Com o tempo, percebeu o poder
das tonalidades diferentes:
“Acredito que as cores trazem
sensações diversas e podem
se aliar ao design, personalizando os
espaços. Brincar com os cenários pode
deixar a vida mais divertida”, diz.
Mesmo que a primeira impressão
transmitida por este apartamento de
350 m² em São Paulo seja de sobriedade,
matizes mais vivas despontam aqui e
ali, tornando-o mais jovem e moderno.
Itens de época, como o lustre da sala de
jantar, o aparador de bronze e a cadeira
de veludo no estar já pertenciam à
família de moradores e se exibem
destemidos. “Gosto muito do clássico,
mas vivemos tempos modernos. Trazer
um pouco desses estilos de épocas
passadas faz com que a arquitetura
seja mais sonhadora, menos racional”,
filosofa Karam. l
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Trazer um pouco desses estilos
de épocas passadas faz com que
a arquitetura seja mais
sonhadora, menos racional
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Modo de viver

Neste apartamento paulistano, o arquiteto mostra possuir a chave para criar
residências que refletem o lifestyle dos moradores fotos renato navarro/divulgação

Vive-se sob uma atmosfera
elegantemente aristocrática no
living, composto por painéis ripados
de madeira, estante e mesa de
centro, tudo desenhado pelo
escritório do arquiteto e executado
pela MARCENARIA RAÍZES,
poltronas VILLA REAL MÓVEIS e
sofá e tapete MICASA
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Na suíte máster, a grande vedete é
o armário com espelhos ORNARE,
cujo acabamento bronze faz toda
a diferença no cômodo. Na pág.
anterior, acima, à esq., de volta
ao living, poltronas de veludo
verde CITY DESIGN sobre tapete
MICASA, tudo envolto por papel
de parede CELINA DIAS; acima,
à dir., outro ângulo do mesmo
ambiente; e, abaixo, a sala de
jantar, com piso de porcelanato
EXBRA REVESTIMENTOS, é
coroada por lustre PUNTOLUCE

d

a última viagem feita ao Irã, Maurício
Karam trouxe um pensamento
novo. “As cores e os contornos das
construções me fizeram enxergar
como elas nos permitem sonhar e
talvez sair da mesmice do mundo
ocidental”, diz. Ao entender como
se relaciona cada família, ele acredita
que a arquitetura dá formas a todo um
pensamento da civilização. “A humanidade
deu origem, sem tecnologia, a arquiteturas
milenares e sempre teve criatividade, pois
levou em conta, sobretudo, o modo de viver
das pessoas”. E foi de modo autoral que
o profissional desenhou este apartamento
de 220 m² para uma família em São Paulo.
Ao propor uma base neutra, de tons mais
fechados como o cinza-escuro nas paredes,
ele teve liberdade para pontuar tons mais
alegres em quadros e objetos. As nuances
claras também surgem situadas em tapete
e sofá, a fim de equilibrar o living e tornar
o imóvel sofisticado, como imaginavam
os proprietários. Diversas texturas
e acabamentos convidam ao toque
de maneira calorosa, adequada a trazer
uma pausa aos dias mais agitados. l

As cores e formas das
construções me fizeram
enxergar como elas
nos permitem sonhar
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