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Por uma
boa acolhida

c
A madeira

clara domina

o living

integrado,

visto a partir da

mesa de jantar.

O sofá da

Decameron

serve tanto

ao home

theater quanto

ao estar.

No projeto

luminotécnico,

um cenário

para cada

ocasião. Na

pág. ao lado,

cozinha da

Ornare

Projeto. Neste apartamento na zona sul de São Paulo, a designer

Cristina Barbara aposta na madeira para garantir acolhimento

A
planta toda compartimenta-
da deste apartamento na zo-
na sul de São Paulo sofreu
uma intervenção radical para
se ajustar à vontade do pro-
prietário, um executivo sol-
teiro. A designer de interio-

res Cristina Barbara, responsável pelo projeto,
eliminou um quarto e paredes que dividiam a
sala da cozinha e criavam um corredor estreito
que ia para os dormitórios. Com isso, a área so-
cial integrada ficou perfeita para o que o mora-
dor mais gosta de fazer nos fins de semana: rece-
ber os amigos em casa.

Para amenizar a altura acentuada da sala, que
tem pé-direito duplo, e ainda tornar o espaço
mais acolhedor, Cristina forrou todas as pare-
des com madeira clara, um carvalho americano
lavado, também usada no piso. Como não há
rodapé, piso e parede se juntam como se fossem
uma coisa só. “Isso reforça a ideia de unidade
prevista no projeto e deixa o ambiente mais lim-
po”, diz a designer. Essa unidade só é quebrada,
aqui e ali, por trabalhos de optical art, de Yutaka
Toyota e João Migotto.

A mesma madeira forra o canto com armário
para taças e adega e a coifa. Neste ponto, a pla-
cas de carvalho sobem até o teto, diferentemen-
te do resto da sala. “Se as placas fossem até o
teto, perderíamos esse respiro que branco da
parede dá e, bem ao contrário do que quería-
mos, o ambiente poderia ficar um pouco opres-
sor”, explica Cristina.

E ela parece ter atingido seu objetivo, pois,
mesmo com toda a madeira, evitou a monoto-
nia. Para tanto, lançou mão de um projeto lumi-
notécnico que cria diferentes cenários para cada
canto e situação e de uma combinação de cores
sóbrias e bem masculinas. Marrom e cinza predo-
minam no grande living que reúne estar, home
theater, escritório, jantar e cozinha.

Acessórios e adornos estão, predominante-
mente, na estante desenhada pela designer, com
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Se as placas fossem até
o teto, perderíamos o
respiro que o branco da
parede dá e, ao contrário
do que queríamos, o
ambiente poderia ficar
um pouco opressor

Aberto de segunda à domingo | Estacionamento gratuito
Shopping Garden | Tatuapé

Av.: Salin Farah Maluf, 2.211 - Tatuapé, 11| 2227-8500
Shopping Garden | Sul
Av.: dos Bandeirantes, 5.900 - Planalto Paulista, 11| 5591-5555

Serviços Especializados

www.shopgarden.com.br

Manutenção e Jardinagem Vasos e Acessório Móveis e Decoração Arranjos Florais EstufasPaisagismo

Bem-vindo ao maravilhoso mundo
SHOPPING GARDEN

Quando em 1999 inauguramos o primeiro Shopping Garden no Tatuapé, um novo e revolucionário 
conceito no comércio  de flores, plantas, acessórios para jardinagem e paisagismo nascia no Brasil.

De lá para cá colhemos só sucesso, inauguramos a unidade Sul, e  cultivamos com qualidade, 
variedade e eficiência um mundo de serviços, produtos e a fidelidade de milhares 
de consumidores que aqui encontram tudo para vivenciarem o contato com a natureza 
e a qualidade de vida.

Venha  fazer parte desse maravilhoso mundo, e desfrute de todos os serviços 
especializados que só um Shopping inigualável como o Garden pode oferecer.

Cristina Barbara,
designer de interiores
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c
À esq., no canto

de leitura,

poltrona com

banqueta

da Dpot e

luminária

La Lampe.

No chão, ao

lado da vistosa

pata-de-

elefante, potes

de Domingo

Tótora, da

Benedixt.

O espaço para

trabalho tem

estante criada

pela designer.

Na pág. ao lado,

somente no

ponto em

que esconde

a coifa, a

madeira vai até

o teto, no living

com pé-direito

duplo. Os

painéis de

carvalho

americano

que revestem

as paredes são

da Marcenaria

Contemporânea
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l
No quarto, a

madeira

aparece na

cabeceira e na

parede vazada

que separada a

cama do

closet. Abaixo,

vista para o

Ibirapuera da

varanda, com

móveis da

Franccino

módulos vazados e outros com porta. No
mais, só o essencial e prático. O sofá, por
exemplo, vai do home theater ao estar. Feito
sob medida pela Decameron, tem forma de L
invertido e serve tanto para os dias de visita
quanto para os momentos de descanso na
frente da TV.

Na cozinha, os armários são de madeira
mais escura e os vidros foram pintados quase
no mesmo tom, diferenciando o espaço sem
quebrar a integração. Colada ao outro lado da
bancada com cooktop, está a mesa de jantar
com quatro cadeiras da Dpot.

Com a reforma, o apartamento de 120 m²,
incluindo a varanda que circunda a área so-
cial, ficou apenas com uma suíte, onde o carva-
lho americano também aparece – na cabecei-
ra da cama e na parede vazada diante dela que
cria uma discreta separação do closet.

Muito bem servido de luz natural, já que
está voltado para a varanda, o living precisou,
além das cortinas, de persianas roll on para
barrar o excesso de sol. Mas elas são usadas
só quando estritamente necessárias, já que
um dos atrativos do apartamento está lá fora
– a vista sem obstáculos para o verde do Par-
que do Ibirapuera.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 mar. 2012, Caderno Casa, p. 6-10.




