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sou fujimoto
arquiteto japonês 
derruba paredes 
e desenha casa 
transparente no 
centro de tóquio

guia bamboo
salvador  
por cristina 
chaves

e mais: 
22 bikes
eduardo longo
o design da ovo
stephane maupin
marina abramovic
sp navegável

arquitetura 
da subversão

projetos quebram regras  
e renovam conceitos 
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faça como a 
pantera, e ponha 
um rosa na vida

Futuro cor-de-rosa  
Nesta produção: cachepô 
de porcelana iKat de Sig 
Bergamin (L’oeil); elefante 
desenhado por Charles & 
Ray Eames e fabricado em 
plástico (Vitra by Riccó); 
luminária de mesa Pett, de 
policarbonato e metal (Lumini); 
Gothic Chair, do Studio Job 
para a Moooi (Micasa); mesa 
lateral Bali (Quarto Composto); 
tapete Patchwork de origem 
iraniana (Botteh Tapetes); puff 
Bronze do estúdio Nada se 
Leva (Larco); Eames Molded 
Plywood Dinning Chair, com 
pés cromados e assento 
estofado (Herman Miller); e 
tecido Colares, da coleção 
Designers Guild (Empório 
Beraldin).   
Fotos: divulgação.

la vie  
en rose



30 norte 4 destinos da decoração30 norte

Acima Water Villa, projetada 
pelo Framework para as 
Olimpiadas de Londres. 
1. Mesa de centro Lilah, feita 
de eucalipto maciço e pés 
de aço inox. Breton Actual, 
R$ 2.432. 2. Poltrona Bucket, 
da SpHaus. Na Casamatriz, 
R$ 12.600. 3. Poltrona Bao 
Giratória, com estofado 
de tecido e couro. Casual 
Interiores. 4. Luminária para 
mesa Binic possui luz focada 
e estrutura de ABS. Lumini, 
R$ 956,78. 5. Misturinhas, de 
Antonio Malta, pintura feita de 
guache em papelão. Amorei-
ra, R$ 350. 6. Cadeira Finnn 
com braços, da coleção 
2012 de Jader Almeida. 
Sollos. 7. Sofá Borgos, 
desenhado por Terry Dwan e 
produzido com madeira teca. 
Collectania. 8. Sky Planter, 
desenvolvido por Patrik 
Morris, o vaso de cerâmica 
cultiva plantas de cabeça 
para baixo. Amoreira, R$ 130 
(P), R$ 180 (M) e R$ 290 (G). 
9. Banco de compensado de 
madeira Paricá C – 38, design 
de Paulo Alvez. Carbono. 
10. Tapete Geometric (Bola), 
de seda e lã e originário do 
Nepal. Botteh Tapetes. 
Fotos: Divulgação.

madeira e cinza
o padrão vertical e as cores do 
projeto da water villa, construída em 
amsterdã, foram o ponto de partida 
para a seleção de peças desta página 
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Fotos Jeroen Musch e Steve Mayes  
Estilo Ligia Costa 
Produção Débora Panucci 



48 home theater sessão pipoca

conforto e tecnologia para você se 
jogar no home theater. inspire-se no 
espaço do arquiteto david bastos e 
acerte o look

luz ideal  
TV Beo Play V1, possui ajuste 
de imagem conforme a luz 
ambiente. À venda no site da 
Bang-Olufsen. 

aconchego 
Poltrona Vigilius, de Matteo 
Thun, para a Driade (75 x 83 
cm). Collectania. 

wireless 
Home Theater 3D HT – 
E6750W, com sistema 
wireless e acabamento preto 
glossy. Samsung. 

encosto macio  
Sofá Flute 3 lugares com 
encosto regulável (100 x 80 x 
71 cm fechado). Da Saccaro. 

david bastos  
Com as cores branca, azul e 
vermelha, David Bastos criou 
este ambiente de estar para a 
Mostra Black 2012. 

amplitude 
Sofá Savana, com estrutura 
de madeira de reflorestamen-
to de eucalipto (320 x 108 
cm). Espaço 204. 

toque macio 
Almofada Mágico (50 x 50 
cm). Da Esther Giobbi, por 
R$ 700.

luz íntima  
Luminária para mesa 
Miranda, de Paolo Rizzato, 
tem suporte de alumínio e 
cúpula de vidro. Lumini.

Fotos Divulgação  
Estilo Ligia Costa 
Produção Débora Panucci

top
Cadeira Tre Pezzi, 
releitura de Franco 
Albini do bergère 
clássico. Poltrona 
Frau e Cassina. 

cores e forma  
Buffet Lumini revestido de 
laca branca e pés vermelhos. 
Na Oppa, por R$ 749.  

quatro por quatro 
Almodadas Campi, 50% 
algodão, e Quadrado, 
100% linho (50 x 50 cm). Da 
Empório Beraldin. 

FLOW / Nicola Design



88 wall 89escritórios

Ao fundo, Eames Molded 
Plywood Chair, à venda na 
Herman Miller; escrivaninha 
13780,  feita de madeira de 
eucalipto, da Cecilia Dale e 
cabideiro Pop, da COD. Logo 
à frente, cadeira Sherlock de 
imbuia, de Etel Carmona, e 
luminária de mesa Duii, da 
Lumini (R$ 2.492,61). Entre 
as páginas, Mesa Enrico X 
e cadeira Evelin, ambas à 
venda na COD. Nesta página, 
ao fundo, Poltrona Charles 
Eames, na L’Oeil, e poltrona 
de policarbonato vermelha, 
da Alberflex. 

nada de ambientes fechados e longe 
do verde. para trabalhar com prazer 
o frescor da natureza e a beleza de 
móveis herman miller, cecilia 
dale, cod, etel carmona, lumini, 
l’oeil e alberflex
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Building cuts da AR 
Na página de abertura, vista 
da área externa em que 
living se integra ao jardim 
com a continuidade do piso 
de madeira e divisões sutis 
criadas pela transparência 
do vidro das janelas e portas 
de correr. Acima, detalhes 
que mostram os módulos 
Campo (Ovo); e a poltrona 
Shell (Estudiobola). Na página 
ao lado, o living com luminária 
Fork, da Diesel + Foscarini 
(Lumini), cerâmicas Kimi Nii, 
vaso Scandinavia Designs; e 
tela de Luiz Paulo Baravelli.

Arquiteto 
Marina Acayaba e Juan 
Pablo Rosenberg 
ar-arquitetos.com.br  
Paisagista  
João Fausto Maule  
Local 
São Paulo 
Ano  
2010 

o pé-direito duplo com janelas 
amplas e portas de vidro em 
duas alturas favorece ao máximo a 
absorção da luminosidade natural 
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