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especial casa cor

lição de casa
Evento centraliza gestão de resíduos e tenta
aplicar na prática conceito de sustentabilidade Pág. 6

design afetivo
Ambientes personalizados com objetos de família
e memórias de viagens estão na ordem do dia Pág. 4
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De 23 de maio a
23 de julho no
Jockey Club.
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O que é realmente essencial em arquitetura, design

de interiores e paisagismo? Os profissionais mais importantes

das Américas vão responder a essa pergunta. Venha viver as emoções,

as experiências e os sonhos que você só encontra na CASACOR.

Compre seu ingresso em www.casacor.com!
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especial casa cor

leveaideiaparacasa
inspire-se nos projetos de arquitetos e designers e escolha objetos parecidos à venda por aí

essencial é
a natureza
É fácil se esquecer de
buscar ummomento de
paz e tranquilidade para
contemplar a natureza.
Por isso, criamos um
espaço aconchegante,
limpo e atemporal,
voltado para o bem-estar
e para a possibilidade de
desacelerar e admirar o
que está diante de nós

ALDI FLOSI, 34,
consultor de estilo
BRUNO RANGEL, 39,
designer de interiores
PALOMA YAMAGATA,
41, arquiteta
Projeto Casa Niwa

essencial é
a VIDa
É ter qualidade de vida nos
espaços e nas paisagens
ao nosso redor

ALEX HANAZAKI, 42,
arquiteto paisagista
Projeto Jardim Deca

pendente de aço
da Leroy Merlin
por r$ 239,90;
leroymerlin.com.br

abajur de
42,5 cm da etna
por r$ 79,99;
etna.com.br

bufÊ demadeiras
maciças (tauari,
eucalipto e pinus
elliotti) da tok&Stok
por r$ 3.280;
tokstok.com.br

Plantas estãoemquase to-
dos os espaços da Casa Cor
2017, mas alguns designers
foramalémeusaramas refe-
rências da natureza também
em objetos de decoração.
Foi pensando em ampliar

os espaçosverdesdentrodas
residências que a Plantar
Ideias e a Lao Engenharia
lançaram, durante o evento,
a linhacarbono, combancos
de telas que podem compor-
tar um jardim.
“Somos seres urbanos,

mas ainda fazemos parte da
natureza”,dizFelipeStracci,
arquiteto da Plantar Ideias.
Osmódulos, emexposição

no espaço Miragem, custam
a partir de R$ 1.000.
AescolhadaarquitetaBár-

bara Jalles foi um lustre em
forma de folhas da Passado
Composto. O objeto está no
“LivingInterativo”,criadopor
ela.Para Jalles,apeça levare-
novação ao ambiente e me-
diaumequilíbrioentreoclás-
sico e o contemporâneo.

Vivaou forjada,
anaturezadá
o tomemtudo

lustre ‘folhas’
no “Living
Interativo”
projetado pela
arquiteta Bárbara
Jalles; Da Passado
Composto
(passadocom-
posto.com.br);
r$ 45.000

luminária ‘cacto’
no espaço do arquiteto

Maurício Karam. Da Passado
Composto (passadocomposto.

com.br); r$ 7.800

pomarvoador
Kokedamas de alynne
azevedo (instagram.com/
kokedamabrasil), na Casa
do Chef; a partir de r$ 50

Fotos Zé Carlos Barretta/Folhapress

almofada com enchimento
de fibra siliconada da Oppa
por r$ 99,74; oppa.com.br

Banco de tela da Plantar
Ideias e Lao Engenharia

Zé Carlos Barretta/Folhapress

“Casa da Praia”, da designer de
interiores Marina Linhares

pufe de
cerâmica
esmaltada

da tok&Stok
por r$ 425;

tokstok.com.br
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“Loft de Praia”, assinado pela
dupla de arquitetas Andrea
Teixeira e Fernanda Negrelli

1

3
3

1

3

3

2

2

2

2

cadeira de
eucalipto
envernizado
com encosto

e assento
estofados da

Oppa por
r$ 999,99;
oppa.com.br
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Marco Antonio/Divulgação

CAroLINAMuNIz
De são pAulo


