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Na parede de fundo, o arquiteto aplicou

a textura camurça na cor cinza escuro

Para dar mais leveza ao ambiente, a

escada de ferro tem os degraus vazados

Para destacar o pé-direito duplo criou-se

o painel branco de gesso com iluminação

Junto ao piano, a luminária pendente de

Cristina Bertolucci tem cúpulas de linho

SÃOPAULO

Com uma linguagem moder-

na, em que predominam as

linhas retas e contemporâ-

neas,oapartamento do arquite-

to Ricardo Abreu Borges, pro-

duzido por ele mesmo no bair-

ro de Pinheiros, na capital pau-

lista, ressalta a personalidade

do morador em cada detalhe.

Com ares de galeria, o espa-

ço chama à contemplação de

peças e objetos de arte que

fazem parte da vida do arquite-

to. "Há um resgate histórico e

pessoal revisitado nos objetos

de decoração", afirma. São ele-

mentos que remetem à infân-

cia do morador, nascido na

Bahia, como os mandacarus

presentes nas esculturas do ar-

tista plástico Israel Macedo.

As marcenarias projetadas

pelo arquiteto são vibrantes e

despertam um olhar direciona-

do e provocativo.

Para destacar o pé-direito

duplo da sala, Borges criou um

painel branco em gesso com

iluminação embutida contras-

tando com a parede de fundo

em textura camurça, na cor

cinza escuro. O painel também

dádestaque às esculturas mexi-

canas em lava vulcânica.

Do pavimento superior nas-

ce a escultura 'Pranto', que se

torna o centro das atenções ao

cair sobre o living. Feita em fi-

bra de poliamida, a obra de arte

do artista plástico Ricardo Tei-

xeira envolve a escada de de-

graus vazados que leva aos dor-

mitóriosnoandardecima.l

Acervo. Mandacarus estão presentes nas esculturas do artista plástico Israel Macedo, como o

Abapuru e o Golden Eyes, elementos que remetem à infância do morador, que nasceu na Bahia
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Projeto com ‘cara’ de galeria
oferece um resgate histórico

CLÁSSICO
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Detalhe do painel branco em gesso com iluminação embutida

que ressalta as pequenas esculturas mexicanas em lava vulcânica

SÃOPAULO

Para interromper a sobrie-

dade imposta pelo tom acin-

zentado que impera no proje-

to, nuances de cor surgem aqui

e ali pontuadas em pequenos

detalhes, como na marcenaria.

Nogeral, oprojeto desenvol-

vido pelo arquiteto Ricardo

Abreu Borges, para seu pró-

prio apartamento em São Pau-

lo, transborda contemporanei-

dade. Sem grandes excessos

decorativos, a proposta clean

cria uma atmosfera de organi-

zação, mas sem perder a ele-

gância transmitida pelas obras

de arte bem escolhidas.

Aliás, a ausência de mobiliá-

rio ajuda a dar destaque e a

chamar a atenção para o que

realmente é importante para o

morador, que são as peças com

histórico familiar.

Entre as referências da com-

posição pode-se apontar a pol-

trona Pantosh, em madeira de

Riga. Uma criação do estúdio

carioca Lattoog, em uma inter-

pretação das clássicas poltro-

nas Panthon. Acima dela, foco

para as fotografias antigas em

preto e branco, garimpadas do

acervo familiar e que reforçam

o caráter de resgate das memó-

rias pessoais. l

Entre os destaques do projeto assinado pelo arquiteto Ricardo Abreu Borges está a poltrona

Pantosh, em madeira de riga, criada pelo estúdio carioca Lattoog com referência aos clássicos
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Proposta abusa das referências
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Arte. A

escultura

‘Pranto’, do

artista plástico

Ricardo

Teixeira, é

feita em fibra

de poliamida;

ela brota do

teto do

pavimento

superior e cai

sobre a sala
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