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Elegância

para todos os momentos
Em tons neutros, a decoração em estilo contemporâneo
valoriza o conforto e aparece para destacar e complementar
a coleção de obras de arte dos moradores

Além das obras de arte, as peças de design também têm espaço
garantido no projeto. Ao lado do banco preto, feito de fibras artificiais,
duas poltronas Charles Eames roubam a cena na sala de estar

apartamento

No home theater, as mesas metálicas amarelas aparecem para garantir o toque despojado do ambiente e acomodam um jogo de xadrez, diversão apreciada pela família

O novo apartamento da família de empresários, composta por um casal com

vista para a Baía de Todos os Santos e destacar peças do acervo da família

três filhos, precisava de personalidade e requinte. Para isso, Sidney Quintela

– como obras de arte – em meio a uma ambientação contemporânea, sóbria

tomou a frente da obra logo que o imóvel, localizado em Salvador (BA), foi

e elegante. “Optamos por uma base neutra para os móveis, pisos e paredes,

entregue pela construtora. No projeto, o arquiteto cuidou de valorizar a bela

visando destacar as telas, esculturas e alguns objetos de decoração mais
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As dimensões são amplas na sala de jantar. A mesa de 12 lugares tem 4,4m de comprimento e o amplo aparador chega aos 5m

tradicionais, como pratarias e o lustre de cristais, que são do acervo da

a partir da área social, é deslumbrante. A ideia foi valorizar esse horizonte e,

família”, conta o profissional que privilegiou tons suaves, que variam entre o

por isso, optamos em ampliar o living”, completa. A decoração dos 370m²

branco e o cinza. “Além disso, o apartamento fica no 17º andar de um edifício

segue a mesma linguagem e chama atenção pelo bom gosto e sofisticação

localizado na Cidade Alta, cuja vista para Baía de Todos os Santos, em 180º

desde o living integrado, que conta com revestimentos requintados, como
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o Nanoglass, papéis de parede discretos e o painel de madeira tauari, que

e recepções em geral. Por isso, cada detalhe foi cuidadosamente pensado”,

demarca a caixa do elevador e da porta principal. “O pedido era por um projeto

revela Quintela. A sala de jantar e o home theater aparecem completamente

de interiores contemporâneo, em que o living comportasse atividades sociais

unificados. O amplo sofá em jacquard listrado tem composição modular

como jantares, degustação de vinho, sessões de cinema e música clássica,

e garante o conforto para os momentos de descontração e relaxamento
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Assinada pelo artista plástico Ricardo Teixeira, a escultura de tecido
é, ao lado do lustre de cristais, uma das peças de destaque no living

no ambiente, que conta com sistemas integrados de iluminação, som e

de madeira laqueada com estofamento em couro preto, e conversa com

imagem. Ao lado, a enorme mesa de jantar acomoda até 12 pessoas. A

o aparador, também em laca. Gravuras antigas que retratam a cidade de

peça com acabamento em laca branca é cercada por cadeiras Allegro, feitas

Salvador em preto e branco finalizam a composição. O projeto luminotécnico
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Os quartos dos filhos também receberam a cor cinza na decoração. Em um deles, o branco aparece no painel da cabeceira,
feito em marcenaria, e na mesa que acomoda o computador. Toques sutis de laranja personalizam o espaço

merece destaque, já que conta com luzes focais sobre as mesas, sobre as

destaca os quadros de Leonel Mattos e garante uma atmosfera intimista.

esculturas e sobre as pinturas. Na suíte principal, o painel da cabeceira

De um lado da cama, um criado-mudo em laca branca e, do outro, uma

em madeira natural favorece o aconchego. A iluminação interna da peça

escrivaninha faz o papel de home office quando necessário.
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Tons de bege e madeira foram utilizados para aumentar o conforto e o aconchego no quarto do casal
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O papel de parede do lavabo – listrado e em tons de dourado – é marcante. Sobre a bancada em marcenaria, a cuba em resina traz o design para o espaço

BRASIL . Salvador . BA
Projeto, Sidney Quintela - SQ+ Arquitetos Associados; colaboração, Guido Ramos; pedras, Artimex; louças e
metais, Deca by Fonseca Shop; armários, Kitchens; assoalhos de madeira, Pavimenti; mobiliário, Toque da casa;
cortinas, Única Cortinas e Persianas; itens do lavabo, Vallvé; obras de arte e peças de design, acervo da família.
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