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SIDNEY QUINTELA (SQ+ Arquitetos Associados)

ESPAÇO PARA A COLEÇÃO DE ARTE DO JOVEM CASAL
NORTEOU A REFORMA DESTE APARTAMENTO [

APARTAMENTO ITAIM BIBI
São Paulo, Brasil | Fotos: Rômulo Fialdini

Um casal jovem de São Paulo, proprietário de uma 
revista de comportamento, procurou o arquiteto Sidney 
Quintela para a reforma de um apartamento amplo, rela-
tivamente antigo que pudesse abrigar uma grande cole-
ção de arte e artesanato, reunida em diversas viagens ao 
redor do mundo.
 Por serem interessados em turismo, artesanato e 
design contemporâneo, a área social pediu um grande 
suporte para os objetos do casal. Na sala de estar o des-
taque é para uma estante de marcenaria projetada para 
abrigar esses objetos, além de livros de arte e alguns tra-
balhos em cerâmica, criados pela própria moradora. 

 O piso em taco de madeira cumaru contrasta com 
a simplicidade dos demais revestimentos aplicados em 
paredes e mobiliários que contam com um design con-
temporâneo. 
 Sensações diversas provêm das cores marcantes 
que aparecem nas linhas retas destacadas pelos móveis, 
em especial, no sofá e no tapete. Esses itens, somados à 
grande horizontalidade da esquadria e pé-direito relati-
vamente baixo, direcionam o olhar para a grande estan-
te preenchida de objetos. Em ângulo oposto, placas de 
revestimento em vidro com pintura automotiva cobrem 
a parede de fundo da sala de jantar, destacando por opo-
sição uma nova perspectiva. A HORIZONTALIDADE DA ESQUADRIA MARCA A SALA 

PRINCIPAL, REFORÇADA PELO SOFÁ VELUDO SPA 
BELGA BERINJELA E TAPETE SAMUD (MINI LOFT)[
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Sidney Quintela (SQ+ Arquitetos Associados)

FORNECEDORES: 
Revestimentos em madeira | Indusparquet 
Revestimentos em vidro | Revest Glass
Bancadas e metais da cozinha | Mekal 
Vidros em marcenarias | Omni Decor 
Ar condicionado | Polo Ar
Persianas | Luxaflex
Luminária pendente sala de jantar |  Mama Mia/Design
Esculturas de parede e vaso de centro de mesa | Jacqueline Terpins
Foto acima da mesa lateral vermelha |  Fotógrafo Armando 
Prado 
Duas gravuras em parede oposta – série grafites  | Artista 
Florian Raiss

MÓVEIS COMO OBRAS DE ARTE
Na sala: Poltrona leblon, mesa de centro tiga branca, mesa de centro 

borboleta com tampo de cristal, mesa lateral penze e luminária arco

(art de vie), mesa lateral tronco vermelho (design: Mônica Cintra).

ILUMINAÇÃO
Um destaque especial deve ser dado à iluminação, que procura renovar 

os trabalhos de artistas renomados, cujas obras estão estrategicamente 

posicionadas, quase como numa galeria.

www.sidneyquintela.com
Tel: (71) 3333 7000


