Luce Galvão de Sá
Arquiteta

Entre arte, conforto e elegância, os ambientes sociais
da empresa de construção civil ganham novos ares.

CONCEITO DO PROJETO. Elaborado para representar a solidez da
imagem associada à empresa de construção civil, o projeto desta área
social tirou partido da arquitetura existente (assinada pelo arquiteto Paulo
Hermano) e fez uso de efeitos de iluminação para criar cenas acolhedoras
e destacar os materiais sofisticados, como mármore, laca, madeira, aço
e vidro. Tons neutros garantem a unidade entre todos esses elementos,
formando uma base clara que incorpora adornos e outros detalhes. O
projeto consegue ser, ao mesmo tempo, sóbrio, bem resolvido e acolhedor.
DETALHES MARCANTES. Nichos e paredes com revestimentos
especiais, como o mármore, foram criados especialmente para destacar as
obras de arte. A amplitude dos espaços transmite a imponência no lugar e,
com esses vazios, a integração é privilegiada.
Fotos: César Marti

PRINCIPAIS FORNECEDORES. Ailec Mármores e Granitos, Agatek, Home,
Lado Sul Móveis, Vidraçaria Marinho, Jardineira Paisagismo, Adroaldo Tapetes do
Mundo, Paroma, Galeria Mariana Furlani e Programa Office.

O QUE MUDOU NA ARQUITETURA NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS? O
serviço do arquiteto, assim como a tecnologia, está mais acessível. As pessoas
percebem melhor a importância do profissional em modificar, facilitar ou
apenas imprimir mais plástica em seu cotidiano. Desta forma, a arquitetura se
democratizou e deixou de ser um serviço para poucos.
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Na página inicial, destaque para as fotografias de Gentil Barreira e
papel de parede Agatek. O mármore da Ailec Mármores e Granitos
reveste algumas paredes e o balcão. A Paroma assina a iluminação.
O mobiliário da Lado Sul Móveis e os tapetes de Adroaldo Tapetes
do Mundo criam ambientes de estar confortáveis e atuais. Os
adornos são da Home. A parede em silestone branco recebe uma
caixa de vidro iluminada, ladeando a escultura de Demetrius Coelho.
Na página ao lado, aquarelas de Fernando França compõem o acervo
de obras de arte fornecidas pela Galeria Mariana Furlani.
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