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FAÇA VOCÊ MESMO
LOFT

Work
STATION
Um loft com características de casa transformado
em espaço criativo, projeto de Lígia Casanova.
TEXTO: TERESA MAFALDA PRODUÇÃO: LÍGIA CASANOVA FOTOS: BRUBO BARBOSA
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FAÇA VOCÊ MESMO

N

uma antiga fábrica lisboeta requalificada para habitação, a designer Lígia Casanova encontrou o
espaço ideal para fazer jus ao lema do seu ateliê:
"make room for hapiness". Aqui, Lígia diz "ter um pouco de
tudo aquilo que gostamos para nos sentirmos bem. É muito
importante não esquecer que esta 'nossa casa' representa
aquilo que queremos transmitir a quem nos visita".
Após quatro anos a exercer num local exclusivamente de
trabalho e reuniões, a designer optou por esta fórmula para
que todos os intervientes, da equipa aos clientes, se pudessem sentir literalmente em casa e, ao mesmo tempo, poder
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O ELEITO Ao fundo, um dos 'cantos'
preferidos da designer: móvel
que é coluna de som.
PORMENOR Tal como numa casa, o
sofá, em têxtil de cor azul,
empresta conforto ao espaço.
ESTANTE Pormenor da escada que
facilita o acesso à estante a ocupar
a totalidade de uma parede.
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CRIAÇÃO As escadas dão
acesso ao mezanino, eleito o
espaço de trabalho da equipa.

disponibilizar espaço de exposição de peças e materiais.
E quem não adora lofts? Lígia sublinha, "desde que entrei
num, em Nova Iorque, nos anos 90, sonhei viver ou trabalhar
num sítio assim. Tanto podemos ter um recanto sossegado,
no piso superior, onde trabalhamos, ou ter a possibilidade
de receber os clientes à mesa da nossa cozinha, de forma
informal e acolhedora".
O facto de se tratar de uma antiga fábrica pesou na escolha:
"Misturámos nesse estilo industrial os ingredientes escandinavos: tons claros (azul, a transmitir tranquilidade), a
madeira (ao natural), os materiais orgânicos (linho, feltro,
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EM ALTURA Visão de uma das
duas estantes instaladas no ateliê,
verdadeiras imagens de marca
do trabalho de Lígia Casanova.
RECANTO Plano com consola
em madeira natural. Em cima
desta, peças comercializadas
em casanovastore.com
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COZINHA Trata-se de mais um local
para a designer receber os clientes,
aqui, de forma informal.
ENTRADA A simplicidade domina,
a prateleira suspensa funciona
como consola na entrada do loft.

lã) e, com tudo junto, criámos uma atmosfera confortável e
despretensiosa". No loft destacam-se as longas estantes que
ocupam a totalidade de duas paredes: "Assim que aqui entrei
e vi este pé-direito alto surgiu-me logo a ideia de instalar estes
elementos, valorizam o espaço e criam potencial de exposição. Desde a ideia à produção, passando pela aventura que
foi montá-las, com ajuda de andaimes e profissionais à altura,
estas prateleiras são as estrelas do ateliê, mas também gosto
muito do canto onde está o papel das latas de caviar com o
móvel que é uma coluna de som", conclui Lígia Casanova,
visivelmente satisfeita com o sucesso desta sua 'nova casa'.
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CASA DE BANHO Prolonga a
atmosfera do restante espaço, por
exemplo, ao priveligiar os materias
naturais, caso da madeira.
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