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SWEET DREAMS
DORMITÓRIOS INFANTIS EVIDENCIAM A 
DELICADEZA E OS ELEMENTOS LÚDICOS

ATMOSFERA ENÉRGICA

ESPETÁCULO VISUAL
BELAS PAISAGENS TRANSFORMAM

O DÉCOR DE RESIDÊNCIAS

Hotel assinado por Philippe Starck traduz 
elegância, criatividade e tecnologia em Singapura

Moradas internacionais 
exalam sofisticação com

muita personalidade

ENCANTO 
GLOBAL
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INSPIRAÇÃO
CINEMATOGRÁFICA

Morada na Oceania traz a irreverência em um estilo 
repleto de cor, texturas e personalidade
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Este ambiente tem amplas 

aberturas e vista para a pis-

cina. Com layout proposital-

mente jovem, o estar  traz 

mobiliário que harmoniza com 

cenário verde ao fundo
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Em Malvern, pequeno distrito de Melbourn, na Austrália, vive um jovem 
casal com dois filhos pequenos e um adolescente, cheios de vida, bom 
humor e apreciadores das melhores coisas que a vida pode oferecer. Ele, 
australiano, adora carros importados e ela, vinda da Inglaterra, levou 
alguns traços do estilo europeu para o décor. 
Projetado pelo criativo designer de interiores Massimo Speroni, o dé-
cor da nova morada da família foi totalmente reformulado, de acordo 
com o pedido dos clientes: injetar cor, glamour e fazer com que a casa 
ganhasse vida. Seguindo estes desejos, o décor ganhou influências da 
Hollywood dos anos 1930 e todo o charme da época combinado a 
elementos neoclássicos em uma releitura comtemporânea.
Logo na entrada, as escadas, inspiradas na famosa escadaria de Coco 
Chanel, se abrem para o jantar formal em uma suntuosa e suave curva, 
destacando o lustre, Bohemian Crystal, em cristal azul cobalto, reve-
lando o carater ousado do projeto. Tapetes em pele de zebra e cudo 
contrapõem com a mesa de centro italiana do século XIX, com tampo 
circular em preto e branco e estrutura em ferro. Revestimentos em 
gesso unem-se aos pilares com detalhes de cornija trabalhados no teto 
e rodapé, impressionando à primeira vista.
O glamour espalhou-se pela decoração com toques renascentistas no 
estar, criando uma proposta audaciosa com muita cor e irreverência. Toda 

revestida com espelho, a parede de fundo, além de trazer a sensação de 
amplitude atua de forma funcional para iluminar o jantar.  Compondo o 
décor, sofá em veludo, tapete e almofadas foram fabricados especialmente 
para o projeto, enquanto as poltronas foram personalizadas. Com tampo 
em mármore, as duas mesas de centro, Minotti, e os cubos espelhados 
laterais figuram como apoios neutros para adornos. Bancos, Kartell, 
com assento em pedra e estrutura em policabornato harmonizam com 
as mesinhas de centro e coordenam com os demais tons do ambiente. 
Original do século XIX, a moldura dourada sobre os espelhos traz 
desenhos de folhas de louro e arcos, seguindo o estilo de mobiliário da 
época de Luís XVI, da França. 
No jantar,  a decoração partiu dos abajures vintage, em cristal murano. 
A partir daí, o papel de parede, Seneca, com fios de metal, surgiu com 
a ideia de criar pontos de luz ao fundo dos móveis e adornos,  des-
tacando ainda mais o colorido do décor. A mesa, Voyager, em pedra 
personalizada com base em formato de cruz, combinada às cadeiras com 
revestimento em veludo rosa pink, é puro estilo. O buffet com ramos 
de alumínio fundido e lustre em cristal francês transparente equilibra 
com o tapete contemporâneo em formas geométricas. Na parede, dois 
conjuntos de espelhos de bordas douradas adornam com suntuosidade 
e refletem toda a iluminação.
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A partir do quadro "East Meets West" de Guo Jian, acervo dos proprie-
tários da casa, o profissional desenvolveu o layout do home office. O 
arco em volta da obra possibilitou criar um lugar de armazenamento e 
bancada, aumentando o espaço útil. Poltronas Bergère em policabornato 
transparete representam a fusão de tradição e inovação, enquanto a mesa 
com base em aço inoxidável e tampo com acabamento high gloss é puro 
estilo. Amplas aberturas concedem vista para o belo jardim e para e viveiro 
de peixes, localizado em frente à casa, trazendo tranquilidade e bem-estar. 
Com proposta descontraída, a sala de TV tornou-se o espaço onde as 
crianças se divertem. Por ser informal, o design pediu praticidade e con-
forto, trazendo móveis sob medida e tapete neutro. A arte pop também 
se fez presente com quadros de Marilyn Monroe.
A suíte principal recebeu um pedido especial, deveria ser sexy, combinar o 
femino e masculino e seguir o estilo e design dos outros cômodos. Nuan-
ces de roxo compõem a paleta de cores, juntamente com papel de parede 
com estampa de faisão. Revestida em veludo, a cama e o tapete entram 
em sintonia com criados-mudos e bancos claros. "Uma interpretação 
moderna e eclética de um dormitório clássico", de acordo com o designer.
Para os dormitórios das crianças, muita cor, textura e diversão. Nestes 
ambientes, o tema foi ultizar as cores de super-herois e não os próprios 
personagens, evitando que os pequenos percam logo o interesse. Papel de 
parede e efeitos para o teto conferem energia, sem deixar o ar infantil de lado. 
Uma casa que reflete personalide e aquele clima inusitado, trazendo uma deco-
ração onde nenhum detalhe passa desapercebido aos olhos e tudo surpreende. 

Para o dormitório do adolescente, o décor traz 

a sofisiticação e traços irreverentes, com toques 

em amarelo, teto estampado e luminária em 

bronze, Tom Dixon


