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DECORAÇÃO

OVOS NA
ESTANTE
Pintados à mão ou ricamente ornados,
objetos levam beleza a ambientes
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Da Redação

Não é só nas prateleiras dos
supermercados durante a
Páscoa que eles atraem
olhares. Estruturas ovais - e
até mesmo ovos de verdade -
podem ser usados na
decoração. E não é do
Serenata de Amor, Bis ou Kit
Kat que estou falando. Há
peças decorativas de resina,
revestidas com miçangas e
até feitas com cascas de ovos
grandes, como o de avestruz,
por exemplo.

“Acho que esses objetos
podem ficar legais se forem
parte de uma coleção vinda
de família ou viagens. Aí
ficam expostos numa estante
ou em prateleiras”, opina o
arquiteto Gabriel Magalhães,
que comanda um escritório

em parceria com o sócio Luiz
Claudio Souza. Para quem só
tem uma unidade, o ideal é
apostar na importância. “Se
for maior, o ovo pode ganhar
destaque numa mesa de
centro ou num nicho”,
explica o profissional.

HISTÓRIA Mais famosos
ovos decorativos do mundo,
os Fabergé nasceram no fim
do Século 19, por encomenda
do czar russo Alexandre III.
De acordo com artigo da
pesquisadora francesa
Carolien Charron na edição
112 da revista História Viva,
ele queria retomar a tradição
de trocar ovos feitos de
metais nobres e pedras
preciosas na Páscoa, como
faziam Catarina, a Grande, e
o rei francês Luís 16.

FOTOS DE ANGELUCI FIGUEIREDO

Ovos de avestruz
com pintura à mão,
da loja Bizâncio

Na Katuca, o mesmo ovo vem da África e é bordado com miçangas

Os ovos Fabergé
tiveram origem na

nobreza russa do
Século 19
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