EVENTO

SLEEP IN
Cenários recriados num hotel imaginado, onde cada
quarto recebeu uma história ilustrada através
do design de interiores de autor. Foi mais uma edição
do projeto experimental Sleep In, desta vez em Lisboa.

1. LUXO Duas amigas estudantes, oriundas dos
Emirados Árabes, estão em Lisboa, mas escondem
as suas verdadeiras intenções. O luxo faz parte
das suas vidas, por isso o papel e tecido bordado
a fio de prata Zoffany Darnely é apenas um dos
detalhes de exclusividade presente neste quarto,
sofisticado e misterioso, criado por Rui Maciel.

Por: Teresa Mafalda

3. FUSÃO CLÁSSICA Quarto pensado para
potenciar ao máximo o conforto do seu hóspede,
um banqueiro grego que se encontra em Lisboa
com intenções secretas e que gosta de se instalar
em espaços exclusivos como se se tratassem de
verdadeiras casas. A Girissima Interior Design
respondeu aqui às suas expectativas.

GUI MORELLI

2. Palacete Os azulejos clássicos do Palacete
dos Condes de Mesquitela serviram de base
e suporte inspiracional para Ana Paiva, a
autora deste quarto. O mobiliário intemporal,
a iluminação pontual e um conjunto de outros
detalhes fazem jus à personalidade do seu
ocupante imaginário, um advogado americano que
tenta resolver um mediático caso de corrupção.
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5. TEXTURAS Os tecidos Bárbara
Moreira Representações, os móveis da JLC
e o tapete da Supercasa Foz são apenas
alguns dos elementos escolhidos por
Cristina Archer, autora do projeto, que
enriquecem um quarto capaz de atravessar
a linha do tempo sem sobressaltos.

BRUNO BARBOSA

4. EXCLUSIVIDADE Nesta The
Corruption Edition, todos os hóspedes
que frequentam este utópico hotel têm
vidas duplas, escondem segredos
e intenções, mas querem ver-se rodeados
de grande conforto. A roupa de cama da
Amalia Collections contribui para essa
exclusividade topo de gama, num ambiente
criado pela Secrets Interiors.
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6. CLÁSSICO O estúdio Lendas e Detalhes,
de Miguel Ferraz e Sandra Couto, apostou
numa abordagem clássica para satisfazer
as exigências da sua personagem, um
empresário comerciante de vodca. Muito
ao gosto dos países do Leste europeu,
apostaram sobretudo nos brilhos e reflexos
e em peças visualmente intensas.

JOÃO FRAZÃO

BRUNO BARBOSA

7. INTROSPEÇÃO O hóspede que aqui
chega é rodeado por uma atmosfera de
grande serenidade. Lígia Casanova preserva
a luminosidade do espaço através da escolha
de uma paleta de cores suaves e de mobiliário
contemporâneo. Detalhes que não poluem
o olhar e contribuem para potenciar
as boas energias no quarto.
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JOÃO FRAZÃO

8. INTEMPORAL Teresa Lucas
inspirou-se num hóspede que está
em Lisboa para negociar diamantes
para construir um quarto pensado
à sua imagem. Nasceu um espaço
elegante e confortável, onde
o compromisso entre tradição
e modernidade é justificado
através da qualidade do mobiliário
e dos materiais.
9. FATOR SURPRESA Diferentes
linguagens convergem para um
espaço que se vê rodeado de uma
aura atrevida muito à custa da
originalidade do mobiliário e do fator
surpresa presente em algumas
das peças selecionadas pela dupla
da Omnu Creatives Houses.
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