LUCE GALVÃO DE SÁ ARQUITETURA

Com formação em arquitetura e urbanismo
pela UFC - Universidade Federal do
Ceará, Luce Galvão de Sá está à frente
de seu escritório desde 1995, realizando
trabalhos de arquitetura e interiores em
toda a região de Fortaleza e também fora
da capital. Suas obras caracterizam-se por
sua contemporaneidade e sobreposição
de volumes e texturas. Um portfólio onde
se percebe a importância dos detalhes, do
conforto e da simplicidade. Hoje o escritório
de Luce Galvão de Sá está preparado para
atender a clientes de diversos portes e
capacitado para elaborar projetos nas mais
variadas áreas da arquitetura.

E

m 35m², foi criado o ambiente “Closet e banheiro
de casal”. Uma obra, de 90
dias, que envolveu, diretamente, aproximadamente 40 pessoas e com o custo em torno de
R$130.000,00.
O closet em “L” contém armários, ora fechados, ora abertos,
conforme os diferentes tipos de
uso e necessidades e a iluminação indireta, com LED, auxilia na
escolha das peças. No banheiro,
tudo se comunica, mas cada uso
tem seu espaço distinto, sendo
eles: chuveiros, sauna, bacia/bidê,
banheira, bancada e maquiagem.
2012 é o ano em que está sendo
comemorado o centenário de Luiz
Gonzaga e, como escolha pessoal,
a arquiteta homenageia esta que é
uma das maiores figuras nordestinas de diversas formas em seu
ambiente. Mestre Lula está nos livros espalhados, em tela do artista
plástico Vando Figueiredo, em desenho do Vaqueiro em nanquim e
aquarela de Fernando França, no
chapéu de cangaceiro no closet e
no papel de parede, desenvolvido
especialmente para o local, a partir
do desenho da nova logomarca do
escritório da arquiteta, formando
um grafismo com o chapéu do artista homenageado. O papel possui
propriedades antimofo, antialérgicas e não propaga chamas.
Com a utilização de diversos
materiais, porém poucas oscilações
de tons, o resultado alcançado foi
um espaço aconchegante, intimista,
relaxante e sem barreiras, reforçando a ideia que o banheiro, área mais
intima da casa, há tempos deixou
de ser confinado entre paredes.
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