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Com a chegada da estação
fria, vem também a oportunidade de tirar do armário os tapetes
felpudos, as mantas de tricô e as
almofadas de veludo. É o período
do ano em que a casa se torna mais
aconchegante e acolhedora. Para
aquecer o lar, entram em cena diversos truques e detalhes da própria decoração, úteis para garantir
o conforto durante o friozinho.

Decoração
de inverno
Hora de mudar o visual da casa,
preparando-a para receber o frio
Por Maracéli Faleiro
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Como não se trata de um arranjo definitivo, a ideia é utilizar
peças facilmente substituíveis. As
capas para sofás, pufes e poltronas, por exemplo, são uma grande
saída. O arquiteto Maurício Karam
afirma que é possível renovar o visual da casa mantendo a decoração
sem grandes alterações. “Alguns
elementos são capazes de complementar sem modificar a ‘arquitetura interna’”, observa.
Uma sugestão de Maurício é
acrescentar xales mais pesados às
cortinas para evitar a troca, pois assim eles poderão ser retirados com
facilidade no verão. Outro elemento ideal são os tapetes, excelentes
para compor todos os cômodos da
casa nesse período. Eles estão livres para serem usados na sala, no
quarto ou no banheiro. Ao mesmo
tempo em que decoram, impedem
o incômodo de pisar no chão frio.
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Mais uma opção: colocar almofadas de camurça ou de pele no sofá,
e, principalmente, abusar das famosas mantas de crochê. “O uso desses itens pode complementar muito
bem áreas sociais e áreas íntimas, e
deixa o espaço muito mais acolhedor”, indica o arquiteto, que revela
preferir objetos que não apenas decorem, mas sejam realmente úteis.
Segundo Maurício Karam, está
liberada no inverno a “bagunça” de
sobreposições. Cores e degradês devem servir unicamente para “deixar
a casa com cara de casa”. Algumas
dicas são utilizar tapetes grandes,
cortinas sobrepostas, velas queimadas, lenha nas lareiras e xales de
veludo pesado. Já as flores tropicais
podem dar lugar aos galhos secos,
folhagens verdes e até mesmo gravetos mais brutos, que conferem
charme ao ambiente.
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Quanto às cores da época,
o destaque é para as mais fortes,
como bordô, azul marinho, preto,
marrom e cinza, em tons escuros e
sóbrios. Lembrando que, tanto as cores quanto a iluminação e o material
dos móveis, se aplicados de maneira estratégica, também podem criar
sensação de calor.
“Isso é a produção final. Objetos, luminárias, tecidos, quadros
e plantas são todos ‘as cerejas do
bolo’, pois são essas as peças que
‘vestem’ a casa”, ressalta Maurício.
Vale destacar que lâmpadas amareladas aumentam a sensação de conforto térmico. Além disso, a iluminação pode criar alvos de destaque,
evidenciando uma escultura ou quadro com pontos de luz focais. O mesmo vale para a luminária de pé, que
deixa o clima mais aconchegante.

www.innaturadesign.com.br
Quadros dispostos pela casa
também são perfeitos para aumentar
a impressão de acolhimento. Na cozinha, aparelhos de chá e conjuntos de
fondue definitivamente combinam
com a estação. No quarto, experimente os conhecidos chinelos confeccionados em pano. Enfim, aproveite o inverno para reunir todos os
pequenos detalhes que farão da sua
casa um verdadeiro lar.
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Muito mais do que utilitárias e
funcionais, as escadas podem ser um
elemento fundamental para a arquitetura de interiores. Integradas com a
decoração da casa, elas conferem fluidez ao estilo escolhido. Além disso,
dependendo de seu design, se tornam
as grandes responsáveis por dar personalidade ao projeto arquitetônico.

Subindo

os degraus
Por Marcéli Faleiro
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Elas podem ser leves, rústicas, elegantes, despojadas ou escultóricas. Os
materiais também são os mais diversos, incluindo opções em madeira, metal, pedra, vidro e alvenaria. O que interessa é a criatividade do desenho. Os
arquitetos Gabriel Magalhães e Luiz
Cláudio Souza asseguram que, “quando bem projetada e executada, a escada pode se transformar na sensação
do espaço, funcionando até como espinha dorsal de todo o projeto”.
Há aquelas que, inclusive, acabam
se tornando verdadeiras obras de arte.
Abusam do efeito estético e do traçado gráfico, em degraus irregulares e
estilos como helicoidal ou caracol. Al-

guns exemplos de escadarias marcantes são as que estão situadas no Museu
Caixa Forum (projeto de Herzog & De
Meuron), em Madri, no Museu Vitra
Design (Frank Gehry), na Alemanha, e
no Museu de Arte Moderna da Bahia
(Lina Bo Bardi), no Brasil.
Para os arquitetos Gabriel Magalhães e Luiz Cláudio, o maior desafio
de se projetar uma escada integrada
com a decoração é conseguir a proporção exata do elemento. “As dimensões devem ser muito bem pensadas,
de modo que ela nem vire um grande
‘monstro’ dentro do espaço, nem seja
acanhada ao extremo”, explicam.

Conseguindo isso, o próximo
passo é a escolha do material que
irá suportá-la e revesti-la, lembrando
que tudo deve estar em coesão com o
restante do ambiente. Gabriel e Luiz
Cláudio ressaltam que o que realmente define o estilo da escada é a combinação entre o desenho arquitetônico
e seu revestimento.
Várias são as particularidades
no projeto de uma escadaria, e cada
uma delas exige atenção e cuidado.
Além do material, os tipos de degrau,
corrimão, guarda-corpo e as medidas
influenciam decisivamente no resultado. E de acordo com o tamanho do
espaço disponível no projeto é que as
escadas ganham seu contorno final.
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Uma alternativa que também
contribui para o seu estilo e charme é
aproveitar o famoso vão embaixo da
escada. Ideias não faltam. É possível
utilizar esse espaço para uma adega
embutida, um pequeno depósito ou
até mesmo uma estante aberta. Mas
segundo orientação de Gabriel Magalhães e Luiz Cláudio, é preciso cautela.
“Para escadas soltas, leves e vazadas,
esse tipo de fechamento deve ser descartado”.
Como informam os arquitetos,
no quesito escadas o estilo em voga é
o contemporâneo, com materiais simples e de bom acabamento. Apesar
disso, eles destacam que as helicoidais
nunca saem de moda, e podem sempre se transformar num grande marco
dentro do projeto.

Foto Govidros

150

