A floresta
como horizonte
Em Lisboa, com vista privilegiada para o verde,
Lígia Casanova, decoradora de interiores,
mostra o seu último desafio ultrapassado com sucesso.
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À VARANDA
Mesa e cadeiras, da Habitat. Jarras, serviço e taça, da Zara Home.
Toalha, talheres e copos do Atelier Lígia Casanova.
A DECORADORA
A profissional aceitou o desafio de decorar uma casa, em Lisboa,
de acordo com a forma de estar do proprietário.
INTERIORES COM HORIZONTE
A zona de refeições está em estreita ligação com o exterior.
No interior, ela é o ponto crucial entre a sala de estar e a cozinha.
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COZINHA
Armários suspensos e bancada com área para arrumação rentabilizam
o espaço desta divisão decorada com peças do Atelier Lígia Casanova.

À JANELA
Cortina com voile da Designers Guild. Junto à entrada de luz,
jarras, em vidro, suspensas, do Atelier Lígia Casanova.

ZONAS NUCLEARES DA CASA EM ESTREITA LIGAÇÃO COM O EXTERIOR

H

á um ano e meio chegou ao ateliê de
Lígia Casanova, decoradora de interiores, um verdadeiro repto: decorar
um T4, em Lisboa, à imagem do seu proprietário, jovem empresário. "Viu vários
trabalhos meus, gostava, mas não era
bem o seu género. Portanto, logo aí foi
um grande desafio. Percebi que deveria
apresentar um projecto completamente
diferente", começa Lígia Casanova.
O dono pretendia preservar algumas
peças da anterior habitação e não queria, por nada, que a vista da casa fosse
quebrada. Essas foram as únicas exigências. De resto, não existia um estilo eleito
à partida. "Não sabia muito bem qual o
género a eleger. Queria que eu o ajudasse
a encontrar a melhor forma de 'construir'
um apartamento confortável, onde

LIGAÇÕES
Sala de refeições com mesa e candeeiros George, de Tobias Grau, da Paris Sete. Jarras da Interna Empório
Casa. No aparador, taça e jarra, da Domo. Nas paredes, pintura decorativa de Helena Quaresma Nunes.
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ÁREA DE REFEIÇÕES
Do lado oposto à cozinha espreita a sala de estar.
No centro fica a área de convívio gastronómico.

JOGAR E ESTAR
Junto à janela, zona de jogo, com mesa e cadeiras, da Paris Sete, no aparador, da mesma loja, peças, da Interna Empório Casa e Atelier Lígia Casanova.
Sofá e candeeiros, da Paris Sete. Na parede com pintura decorativa de Helena Quaresma Nunes, tela de Inez Wyjnhopst. Tapete do Atelier Lígia Casanova.

HARMONIA ENTRE VARIADAS FORMAS DE ARTE,
AQUI EM PLENA COMUNHÃO COM A NATUREZA

XEQUE-MATE
Cortinados do Atelier Lígia Casanova. Zona
iluminada com candeeiro de pé, da Paris Sete.
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DETALHE
Jarra, em vidro, forrada a feltro branco, e iglus
para velas, do Atelier Lígia Casanova.

conseguisse diariamente recuperar forças", conta a decoradora. A opção recaiu
no género contemporâneo "com uns
toques diferentes", acrescenta. A decoradora justificou a escolha, não só por aquilo que observou da anterior casa, mas
também porque seguiu o que a intuição
lhe dizia ao longo das várias conversas
com o proprietário.
Esses toques chegaram ao projecto
através da pintura decorativa de Helena
Quaresma Nunes. Uma ideia de Lígia,
prontamente aceite pelo empresário.
Aqui é introduzido outro desafio
à decoradora: são incluídas cores que
normalmente não fazem parte da sua
paleta. "Foi como um castigo para mim,
porque costumava dizer que não trabalhava com o preto. Ali tive de o fazer e
até resultou", salienta Lígia.

REPOUSO E LAZER
Sofá e mesa de apoio, de Patricia Urquiola, da Paris
Sete. Tapete e manta, do Atelier Lígia Casanova.

CONTRASTES
Sempre presente o contraste de texturas, aqui, entre a pedra que reveste
a zona da lareira com a pintura decorativa de Helena Quaresma Nunes.

ACONCHEGO
Conforto é uma das palavras chave deste apartamento a comungar
com o exterior através de amplas janelas.

SOB UMA BASE NEUTRA, 'SALPICOS' DE CORES E DIFERENTES TEXTURAS
Por ser um projecto diferente do
habitual, Lígia buscou inspiração na floresta, que define o horizonte para lá das
amplas janelas e da muita luz que por
elas entra neste apartamento.
Encontrados estes pontos de partida,
havia uma pesquisa a fazer tanto a nível
de livros como de mercado. Para, assim,
encontrar um fio condutor coerente
entre conceito e mobiliário.
"Apesar de estar sempre aberta ao
diálogo, reparei que acabei por fazer alterações míninas, foi o caso do candeeiro Bierdie, de Ingo Maurer, sugerido
para a zona de refeições, que o dono não
gostou. Hoje estão lá os candeeiros de
Tobias Grau", recorda Lígia.
Após dois meses de trabalho, a decoradora apresentou ao proprietário a sua

JANELA ABERTA AO MUNDO
Recanto dedicado ao lazer e descontracção, onde é protagonista a música e as imagens do 'cinema
privado'. Televisão, da Bang & Olufsen. Na parede, armários e prateleiras suspensas, da Paris Sete.
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HALL
As telas de Inez Wyjnhopst dão as boas-vindas,
assim como a banqueta, da Paris Sete.

QUARTO
Cama, do Atelier Lígia Casanova, com tecido da Designers Guild, ao lado, mesa-de-cabeceira, da Ligne Roset, e candeeiro,
da Habitat. Cortinados, com tecidos da Designers Guild e Osborne & Little. Na parede, pintura decorativa.

SENTIDO PRÁTICO ALIADO AO CONFORTO
EM ZONAS ONDE IMPERA O BEM-ESTAR PESSOAL

CASA DE BANHO
Zona de banho protegida com cortinado
colorido, da O Balneário.
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DETALHE
Sentido prático aqui demonstrado através
da caixa, da Habitat, a fazer as vezes de toalheiro.

casa nova, de acordo com o conceito que
o mesmo pretendia preservar. O resultado não foi uma surpresa, uma vez que o
jovem empresário teve oportunidade de
acompanhar de perto todo o processo.
Por isso, a satisfação foi mútua, ambas
as partes apreciaram as diversas opções
tomadas.
"Foi um excelente exercício, uma
maneira de provar a mim mesma que
sou capaz de aceitar os desafios, de os
conseguir vencer e, ao mesmo tempo,
crescer com eles", destaca Lígia.
Quanto ao morador, sabe-se que se
revê por completo nesta decoração. Até
porque está prestes a casar-se e a futura
companheira identifica-se igualmente
com os cenários encontrados.
Quem sabe se num futuro próximo
Lígia Casanova virá novamente a ser
contactada pelo casal para decorar um
quarto de criança?

Consulte a lista de moradas a partir da pág. 124

