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Um tempo só seu Sustentável leveza

Banho e nadamais

Troféus que foram concedidos pelo tempo

Batcaverna de grife

Para o Banheiro do Casal associado com closet,
Kareny Melo eMarina Machado, aproveitando
um corredor original da casa, instalaram uma
penteadeira ornamentada com orquídeas. Este
tipo de móvel, que andava meio em desuso, volta
com força total. Uma poltrona confortável, um
espelho generoso, pronto: um lugar que é só seu.

No Living da Piscina, criado por Humberto e
Analice Zirpoli, trazer a natureza para a convivência
íntima, porta a dentro, é sinônimo de bem-estar. O
sistema “hang plants”, desenhado pela dupla, no
qual as plantas são penduradas por cordas de sisal
e suportadas por caixas de aço, confere leveza e
torna a manutenção bemmais fácil.

Paredes verdes aparecem em inúmeros
ambientes da CasaCor, nos mais diversos usos.
André Carício, para a Casa Trousseau, levou à
frente a fantasia que muitos têm de um banho
ao ar livre. O banheiro, com teto de vidro e
contato próximo com a vegetação, provoca
vários estímulos sensoriais simultâneos.

“A vida não é minimalista”, afirma Zezinho Santos que, ao lado de Turíbio Santos, projetou a Sala
de Estar. Aqui, um componente extra de afeto, memória e conforto, uma vez que Zezinho é neto dos
primeiros donos desta casa. As lembranças, representadas por objetos de várias épocas, é um
testemunho vivo da construção de um espaço de convivência que não se limita a uma, mas a várias
gerações. Os sofás sem encosto fixo, ao mesmo tempo em que marcam uma divisão, aglutinam o
ambiente. Algumas peças de maior valor sentimental foram propositalmente “entronizadas”, como
troféus garantidos pelo tempo. Um papel floral como vestido de avó reveste parte do teto.

André Azevedo e Josemar Costa criaram o Loft
Out of The Bricks tirando partido de exíguos
40m•. Não tiveram receio de investir na cor preta:
o taco fosco que está no piso sobe também pelas
paredes. Uma espécie de caverna pós-moderna,
tornada incrivelmente bela pelas peças de design
e obras de arte em perfeito equilíbrio.
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Cores que acolhem e fazem com que a gente se sinta bem

Por Flávia de Gusmão
flgusmao2@gmail.com
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Telefone: (81) 3413.6594

“Casa Viva”. Este é o tema que rege a 21ª
edição da CasaCor, mostra de arquitetura,
design de interiores e paisagismo que está
aberta a visitação até o dia 4 de novembro. O
casarão na principal avenida de Casa Forte, que
hoje abriga os 39 ambientes projetados por
arquitetos pernambucanos (em sua maioria), já
acolheu umamatriz familiar e suas várias
gerações. Falar em vida, como sugere a CasaCor,
é agrupar sob o mesmo teto uma infinidade de
conceitos – materiais e imateriais – aos quais
atribuímos significados pessoais e intransferíveis.
Daí porque o mote proposto é tão subjetivo.

Ao pensarmos numa “casa viva” intuitivamente
acionamos o comando do afeto, simplesmente
porque uma casa sem afeto é apenas um lugar
de passagem e não um pouso, onde nos
recuperamos das lapadas que a própria vida se
encarrega de dar.
Viver é basicamente recordar. Ao acordarmos,

passamos em revista as tarefas que teremos à
nossa frente ao longo do dia. Antes de
adormecer, configuramos e tentamos dar sentido

às ocorrências que nos afetaram de algummodo.
Lembramos do passado, analisamos o presente e
planejamos o futuro. Memória, então, é
elemento fundamental numa casa que se propõe
viva. E ela pode ser representada sob uma
infinidade de formas, ou apenas sugerida tão
discretamente que escaparia a um olhar menos
atento.
Vem se juntar ao binômio afeto + memória os

critérios de conforto. De forma expandida, o que
percebemos como “confortável” está, por sua
vez, atrelado a associações que despertam uma
sensação de acolhimento e proteção. Pode, sim,
ser aquele sofá que abraça, ou cores que nos
transportam para um zona de equilíbrio ou,
ainda, livros, obras de arte, música, plantas. O
interessante quando se visita um projeto como
este da CasaCor é, justamente, se deparar com
as interpretações que são dadas a este tecido
tão delicado que chamamos de vida.

● CasaCor – Av. 17 de Agosto, 1112, Casa Forte.
Ingressos: R$50 inteira R$ 25 meia

Luiza Nogueira (no projeto da esquerda)
assina o espaço patrocinado Casa Iquine.
Sua tarefa – muito bem executada – foi falar
através das cores e texturas, possíveis de
serem obtidas apenas com umamão de
tinta estrategicamente escolhida. Aqui, a
marca Iquine apresenta um novo produto de
sua paleta, a cor quilombo, um tom violáceo,
comumente associado a poderes curativos e
de restauração do equilíbrio. Luiza usou as
latas vazias para montar um painel
luminoso. A referência ela foi buscar nas
formas dos cobogós, que marcaram a vida
de todo recifense. À direita, Tony Pedrosa
montou sua Suíte da Praia destituindo-a de
qualquer cor mais quente. Os tons pastel –
particularmente o abaunilhado da parede –
derretem qualquer estresse.

Quem de nós, quando criança, não
sonhou ter um quarto que
extrapolasse o trivial composto por
cama e guarda-roupa? Neste Quarto
daMenina, Graciely Nery e Eveline
Carvalho atuaram com verdadeiras
fadas madrinhas prontas para
conceder o desejo acalentado. É um
espaço para repousar, brincar, ler,
pintar e fantasiar. Os tons nudes e de
off white, bege e gelo são favoráveis a
uma luminosidade difusa. Todos os
cantinhos do quarto são aproveitados.

Diogo Viana abraçou um desafio:
incluir a Casa de Vidro Vivix dentro do
contexto proposto pela CasaCor. Afinal,
como associar a este material inerte
todas as qualidades que supostamente
existem num ambiente que deve exalar
calor simbólico? A cor verde – que torna
o espaço praticamente monocromático
–, os tecidos aveludados, o uso de
tecnologia avançada que regula quanto
de exposição se deseja e, sobretudo,
objetos de design e muitas plantas dão
conta do recado.

A vida se tece com
muita delicadeza

Sonhar e sonhar O futuro é verde
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