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Lugar de destaque no décor 
contemporâneo, a sala de jantar 
pode se juntar à planta com 
funcionalidade ou ser pensada para 
ocupar o centro das atenções

SEM
reservas Por Cynthia Garcia*
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C om linhas modernas ou tradicionais, a sala de jantar 
guarda em si um tom intimista, bom para papo e 
troca de segredos. A peça principal, a mesa -  

redonda, quadrada, retangular ou oval nos mais variados 
materiais - não é mero apoio para as refeições ligeiras. É um 
elemento que celebra a comida e o convívio nas reuniões 
de família, nos momentos com os amigos e cumpre a sua 
função nos encontros de negócios e nas decisões políticas 
que afetam a todos. Sua importância está descrita no best-
seller Os Segredos das Famílias Felizes (ed. Agir, 2013), de 
Bruce Feiler. A mais famosa? A simbólica Távola Redonda do 
rei Artur, que povoa as lendas britânicas.
A palavra e o conceito de conforto inexistiam até o século 
18. Na planta padrão de uma casa, os espaços eram 
comuns a todos e a tudo, razão de ser da cama de dossel 
com cortinado que guardava o calor e resguardava a 
intimidade. Cem anos depois, a bordo das invenções da 
Revolução Industrial vem o corredor, o divisor de águas 
que introduziu o clima privê ao projeto. Sem ele, qualquer 

Na página de abertura, projeto do arquiteto Maurício Karam. 
Nesta página, à esquerda, sala de jantar com tom mais 

acolhedor da Díptico. Acima, versão contemporânea by Vivian 
Coser, e, na foto à direita, o Family Kitchen da Díptico
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Décor relax  
Para apresentar os seus novos 
lançamentos, a S.C.A. buscou 

inspiração em uma paleta de cores 
suaves e amplas. A empresa apostou 

nos tons do vermelho e do rosa, 
sem deixar de fora as dezenas de 

possibilidades do amarelo e do azul 
para tingir as 12 peças que compõem 

o recente catálogo. Entre os destaques, 
vale conferir as gradações batizadas de 
Peônia e Sereno, que fazem alusão aos 
coloridos eleitos pela Pantone em 2016 
- rose quartz e serenity. “Nossa ideia é 

agregar sofisticação, modernidade e 
inúmeras possibilidades de criação aos 

projetos de interiores”, explica Sérgio 
Manfroi Júnior, gerente de produto da 

marca. S.C.A., tel. (16) 3237-0051,  
www.sca.com.br
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Sob os holofotes 
Para dar aquele up no décor, a dica é escolher uma bela 

peça de iluminação na Bertolucci. Como já é de costume, a 
empresa firmou parceria com um nome bacana do mercado 
a fim de oferecer novidades de alto padrão ao mercado. A 
bola da vez é a estilista Fernanda Yamamoto, que se valeu 

dos processos artesanais para configurar a linha Quadrados. 
“A colaboração reflete o momento de nossa marca e 

originou uma coleção multicultural, que dialoga com a moda, 
arquitetura e design sem perder nossas características 

essenciais”, diz Eneida Bertolucci. Conceito Iluminação,  
tel. (16) 3623-9580, www.iluminacaoconceito.com.br

Mão única   
Publicitário convertido em designer, Vinícius 
Gama estagiou com o arquiteto Conrado 
Malzone antes de partir para o voo solo. 
A experiência e o inventismo garantiram a 
ele um seleto grupo de admiradores, que 
aguarda ansioso por suas novas criações. 
Perito em paginar peças antigas com 
perfume moderno, ele busca a matéria-prima 
entre os seus fornecedores, quase todos 
localizados no interior paulista. Depois que 
tem em mãos o item, é a vez de escolher as 
estampas e os acabamentos que vão definir 
a empreitada. Para saber mais, acesse:  
www.viniciusgamadesign.com


