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CASA e JARDIM SUA CASA LINDA DO SEU JEITO

COBOGÓS: MODELOS E IDEIAS DE COMO USAR OS ELEMENTOS VAZADOS NO DÉCOR

ARRANJO
SEM FLOR

A beleza dos vasos
montados apenas com
folhas exuberantes

BORDADOS,
O RETORNO

Mulheres do mundo
todo resgatam a arte
em versões pouco
convencionais

TECIDOS

Os tipos ideais
para diferentes
usos na casa,
acabamentos
e cuidados

Lifestyle urbano
MARÇO 2016

LIFESTYLE

urbano

O equilíbrio do
estilo industrial
com móveis de
família, madeira
ou plantas é a
receita para uma
decoração original
e acolhedora
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O CINZA

dá o tom
Diversas tonalidades
da cor tomam conta
desta casa em Lisboa,
Portugal, enchendo o
décor de elegância
Texto | Cecily Graburn
Edição | Stéphanie Durante
Fotos | Bruno Barbosa/photoforpress.com
Tradução | Bruna Lima

Sala de estar | Repare que a
estante de zinco acompanha o
desenho do teto, aproveitando
ao máximo o espaço para
guardar livros e objetos. O
móvel posicionado atrás do sofá
também faz o papel de organizar
e, ao mesmo tempo, expor as
peças de afeto da moradora
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A cor cinza pode evocar impressões
muito diferentes: melancolia, conservadorismo, sobriedade, introspecção
e elegância. A designer de interiores
Lígia Casanova, com a ajuda do arquiteto Luís Rebello de Andrade, resolveu tirar proveito dessa característica camaleoa para tingir quase todas
as paredes da sua casa de 210 m2 em
Lisboa, Portugal. Do claro ao azulado, a profissional usou diversos tons
da cor como um elemento expressivo e relaxante, se valendo da força ao
mesmo tempo clássica e leve da tonalidade. A matiz ainda serve de base
para destacar a mistura de objetos
antigos, peças assinadas e obras de
arte na decoração. Para dar unidade
visual aos ambientes, o piso de madeira foi polido e depois pintado de
cinza-claro. Na cozinha, o concreto
dá forma à estante e tinge as paredes.
Já a suíte principal ganhou demãos
de um cinza-azulado que, combinado
ao lustre e ao desenho da Torre Eiffel,
imprimiu ar romântico ao cômodo.
Além da abundância de iluminação natural, um dos detalhes que mais
chamam a atenção no imóvel – construído em 1735 – é a quantidade de estantes e prateleiras espalhadas pelos
cômodos. “Tenho muitos livros e objetos de decoração, então criar mais
espaços de armazenamento era fundamental”, diz. Na sala de estar, Lígia criou uma estante de zinco que
acompanha o desenho do forro e ganhou uma escada acoplada para facilitar o acesso aos nichos superiores.
Ela ainda desenhou um armário aberto na cozinha para facilitar o acesso
aos utensílios, tirou proveito das vigas
metálicas para expor objetos e conseguiu encaixar um antigo fichário de
biblioteca cheio de gavetinhas em um
espaço até então pouco aproveitado. CJ

Sala | Quadros de diferentes estilos
formam uma composição interessante,
que toma conta da parede. Repare que
a viga metálica também ganhou objetos
Moradora | A designer de interiores
Lígia Casanova brinca com seus cachorros
em frente à estante recheada de objetos
e livros, organizados aleatoriamente
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Living | O fichário de biblioteca parece ter sido feito sob medida para o
espaço ao lado da porta. Sobre a mesa de jantar, o famoso pendente
Zettel’z, do designer alemão Ingo Maurer, expõe fotos da família
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“A MINHA CASA É UM LUGAR PERFEITO PARA
CURTIR UM DIA CHUVOSO, ANINHADA NO SOFÁ,
LENDO UM BOM LIVRO.” LÍGIA

Detalhe | Assim como o resto da casa, a cozinha recebe
bastante luz natural. As garrafas de vinho ficam penduradas em
um suporte de metal. Pendente Campari, de Ingo Maurer

Corredor | Misturar materiais é garantia de um visual interessante.
Aqui, Lígia combinou o móvel de farmácia com um banquinho
rústico e o armário revestido de concreto

Cozinha | A ilha de
ardósia em L abriga
a pia e o cooktop,
ocupando boa parte do
ambiente. Em frente,
a estante de cimento
deixa à mão objetos
e livros de culinária.
O mesmo material reveste
as paredes do espaço
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Quarto | Os diversos tons de cinza
presentes na parede, na roupa de cama
e no tapete constrastam com o amarelo,
uma combinação que sempre dá certo

Detalhe | O papel de parede com
estampa de gavetas brinca com o desejo
da moradora de aumentar o espaço de
armazenamento na casa

Home office | O azul-turquesa é
outra cor que casa bem com o cinza.
A colagem de fotos na parede deixa
o ambiente mais divertido
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“CONFORTO, HUMOR E UM TOQUE ARTESANAL
SÃO OS INGREDIENTES ESSENCIAIS DO MEU
ESTILO DE DECORAR.” LÍGIA

Banheiro | Simples, os espelhos ganharam um toque
supercharmoso: com pincel e tinta, Lígia criou uma moldura com
bolinhas delicadas. O curioso abajur decora as pias
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Suíte | O quarto do casal ganhou um tom mais azulado. Repare na
cômoda ao lado da cama, cujas gavetas apresentam cores diferentes,
e no tronco de árvore pintado que faz as vezes de criado-mudo
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