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italica 
casa 
um novo 
conceito
de viver 
A  

nova Itálica Casa imprime o conceito do design e qua-

lidade de vida, trazendo para Pernambuco, um estilo 

diferente de entender os ambientes de uma casa. Pri-

vilegia espaços amplos e arejados com a inserção do design, 

através de objetos e mobiliário com o que há de mais contem-

porâneo na arquitetura e ambientação. O projeto dos talento-

sos Turibio Santos e Zezinho Santos apresenta na nova loja um 

espaço que já é considerado o novo point do segmento. A se-

guir, uma breve entrevista com os arquitetos. 

Qual foi a encomenda da cliente?

Uma loja moderna, atual, que traduzisse em arquitetura a filo-

sofia dos produtos que comercializa. Que não fosse “moda”, 

quer dizer: um projeto bonito, mas sem se ater ao que se diz na 

moda, que pudesse ficar datado em breve. Que também não 

interferisse com o produto, ou seja, que fosse um local onde as 

peças pudessem ser expostas e apreciadas sem a interferência 

da arquitetura. Uma loja limpa, ampla, agradável e com muita 

área, para que as peças fossem exibidas de forma harmônica, 

sem que uma interfira na outra, sem que o espaço ficasse atra-

vancado.   

Qual o conceito criativo determinou o projeto?   

O arrojo e o faro fino que possuem as donas em relação aos 

produtos e peças que comercializam. Uma arquitetura que ex-

pressasse o que está por vir dentro da loja, que antecipasse o 

produto, que passasse a mensagem de que sim, as proprietárias 

comercializam o melhor do design e sabem escolher as melho-

res peças. Resumindo, traduzir em arquitetura o bom que deve 

ser o bom design: lindo, útil e atemporal.  

Quais diferenciais foram concebidos do ponto de 

vista comparativo com outras lojas do segmento?  

Em relação a muitas delas, a Itálica Casa não fica dentro de uma 

galeria, nem é uma adaptação de uma casa existente. A obra foi 

construída do zero, a partir da demolição da galeria de consul-

tórios existente no local. Por essa mesma razão, a Itálica foi con-

cebida e realizada para atender todas as necessidades de uma 

loja do segmento, sem concessões ou adaptações. A arquitetura 

e produtos na loja seguem uma filosofia muito clara, e não me-

ramente do tipo “atirar para todos os lados”, como é o caso de 

algumas lojas. Ela se destina ao público antenado, apreciador 

do bom design, e é isso que oferece.  

Qual a proposta da ambientação do showroom?          

Que os produtos e peças possam ser apreciados da melhor ma-

neira possível, sem interferências. E o clima está mais para gale-

ria de design do que para as simples lojas de móveis. Não é essa 

estória de “ambientezinhos”, cantinhos, de mimicar os ambien-

tes de uma casa. As peças são expostas como em uma galeria.  Fo
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Kartell
Empresa italiana que há 60 anos tem a missão de criar 
objetos de design. Lançou um inovador conceito de fran-
chising, consequência natural da contínua expansão da 
empresa e do desejo de estabelecer uma ligação mais 
direta e visível com o público. 

Moooi
Criada por Marcel Wanders, um dos designers contem-
porâneos mais criativos do mundo, em 2000, e passou 
a ser uma referência para todos que apreciam o design 
acompanhado de um toque de humor. 

Ricardo Fasanello
A força do design da marca está no fato dos móveis 
apresentarem inconfundível estética brasileira com um 
toque de sofisticação cool. Porém, o bacana mesmo é 
que, apesar do tempo, as peças seguem consistentes e 
mais atuais que nunca.

A Itálica Casa traz o melhor do 
design para Pernambuco, são 
marcas que agregam valor a 
qualquer projeto de arquitetura 
e ambientação.

Sílvio Romero
O arquiteto e designer Silvio Romero aposta na ousa-
dia em móveis que despertam a consciência ecológica, 
mesclando madeira, inox, vidro e resina de poliéster. 
A diversidade é característica da arte do designer, que 
combina linhas singelas para celebrar móveis funcionais, 
versáteis e chiques.

Teperman
Uma das mais antigas empresas brasileiras em atuação 
na área de móveis de qualidade, foi pioneira em manter 
móveis finos em estoque, numa época em que esse tipo 
de produto era importado da Europa especialmente para 
o cliente ou feito sob medida por marceneiros. A Teper-
man produz com exclusividade o mobiliário desenhado 
pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

Mais Design
Empresa especializada em móveis, com grande parte 
de sua produção voltada para a réplica dos chamados 
“Clássicos Modernos”. Através do seu ‘know-how’ e com 
o intuito de promover o design, também vem desenvol-
vendo parceria com designers nacionais em busca de no-
vos caminhos. 

Guilherme Torres
O equilíbrio é o grande luxo do design atual. Produtos 
como os do arquiteto e designer Guilherme Torres ga-
nham proporções e formas generosas e são transforma-
das em objetos utilitários arrojados. A mesa Jet (foto ao 
lado) é um grande exemplo desse trabalho. As formas 
e o desafio à gravidade, presentes há muito tempo na 
arquitetura, agora reaparece no designer. A mesa Jet 
encontra-se disponível em várias cores. Conheça toda a 
linha do Guilherme Torres no showroom da Itálica Casa.

classeditorial
Fo

to
s:

 M
ar

ce
lo

 M
ar

on
a

Pu
bl
ie
di
to
ria
l

ClassCasa Nº 16



Serviço:
italica casa
Rua Antônio Pedro de Figueiredo, 96 
Boa Viagem - Recife/PE 
Fones: 81 3465.3576 | 3465.4394

www.italicacasa.com.br



Cadeiras, estofados e complementos

Especial Feira 
do Móvel de 
Milão 2009
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T
radicionalmente realizamos ano a ano um caderno 

especial com a Feira do Móvel de Milão com texto 

e direção do arquiteto Zezinho Santos. Neste ano, 

propomos um formato diferente. Em uma tarde chuvosa 

de junho, tivemos um agradável encontro com o também 

arquiteto e sócio, Turibio Santos e a conversa viajou até 

Milão, levando toda a nossa equipe na bagagem, que com 

olhos atentos a tudo ouvia as impressões do arquiteto so-

bre a Feira. Um privilégio para poucos vivenciar um evento 

desta importância sob a ótica de um especialista. Turíbio  

nos conta que três palavras estavam presentes em todas 

as partes do evento: conforto, ousadia e sustentabilidade. 

E que seus olhos bem treinados ficaram encantados com a 

qualidade dos espaços de exposição das grandes marcas. 

Este ano, diferente dos anos anteriores, ele visitou a Feira 

sem seu companheiro e sócio Zezinho Santos, mas levou 

consigo alguns de seus colaboradores, numa demonstra-

ção de que a valorização da cultura e o aprendizado na 

profissão é uma máxima do escritório Santos & Santos. En-

tão, resolvemos apresentar um grande álbum fotográfico, 

especialmente produzido para a revista pelas lentes de Tu-

ribio. Um panorama visual do que  Feira mostrou, editados 

em duas edições. Nesta edição, um especial com cadeiras, 

estofados e complementos.Fo
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