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Ricardo Abreu

Verde que te quero
No icônico Edifício Paulicéia, em São Paulo, o apartamento
de 165 m² onde o arquiteto mora e trabalha apresenta muito
verde, seja na profusão de vasos de plantas que
dominam os espaços, seja nas paredes. Design e arte
misturam-se a essa selva urbana, tão especial
Texto ROBERTO ABOLAFIO JUNIOR
Fotos RENATO NAVARRO/DIVULGAÇÃO

Verde-escuro tinge paredes e teto da sala que tem sofá Aga II,
de Brunno Meireles; cadeira Pantosh, do Lattoog Design; e
mesa de centro de madeira de demolição. Almofadas com
tecidos da Promex Decor. Boiseries da Santa Luzia. Junto ao
pilar descascado, escultura de Armarinhos Teixeira. Paisagismo
do Ricardo Abreu Arquitetos. Luzes de néon pontuam o
espaço, com piso original de tacos de peroba-rosa
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“G

Acima, a grande escultura assinada por
Armarinhos Teixeira fica junto à porta
de entrada, e a estante da Marcatto,
à sala de jantar. Na página ao lado, o
arquiteto Ricardo Abreu senta-se no
sofá Aga II, de Brunno Meireles, feito
de mármore, couro e lona verdes
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osto de trazer camadas de informações a
apartamentos em prédios históricos”, afirma o arquiteto Ricardo Abreu. Não à toa, ele
escolheu para morar e trabalhar o imóvel de
165 m² no Edifício Paulicéia, de arquitetura moderna,
em São Paulo, que é tombado. Esse foi projetado por
Gian Carlo Gasperini e Jacques Pilon e construído em
1958. Ali, para contrastar com a aridez da efervescente
Avenida Paulista, vista a partir dos janelões, o profissional criou uma espécie de selva urbana.
Em vasos variados, vicejam filodendros, dracenas, fícus
e samambaias, entre outras plantas, como que criando
maciços. “Escolhi uma variedade de espécies pensando
nos diferentes tons de verde e formatos das folhas”, conta
Ricardo. A cor típica da natureza estende-se em boa parte
das paredes e do teto no living, para enfatizar o conceito.
Na reforma, o arquiteto manteve o piso de peroba-rosa original do apê e evidenciou no estar o pilar recuado,
deixando o concreto aparente. Ao mesmo tempo, lançou
mão de discretas boiseries, que se misturam ao toque industrial dos dutos elétricos que ficam à mostra. Nesse ambiente, ficam a cadeira Pantosh, do Lattoog Design, o sofá
Aga II, de Brunno Meireles, e a mesa de centro — uma antiga peça de madeira de demolição que teve os pés cortados. “Acho importante valorizar o que se tem e reciclar”,
diz ele. Na outra ponta da sala, está o piano de cauda, ladeado de obras de arte, que aparecem em outros pontos.
Outro fator fundamental do projeto são os planos de
diferentes cores que pontuam tetos, paredes e eventualmente a marcenaria, criando efeito geométrico certeiro.
Um exemplo está na região da sala de jantar, anexa ao estar, onde o off-white surge em meio ao verde. “O objetivo
aqui foi clarear o ambiente, que recebe menos luz natural”, explica Ricardo. Na cozinha, laranja, rosa e ferrugem
formam uma trinca de tons mais vibrantes. Já no quarto
principal, o cinza une-se ao off-white e a um bege, aplicado na área junto às janelas para dar certo “encurtamento”
ao espaço, que é grande.
Curioso é que, muito antes da pandemia do novo coronavírus, Ricardo já trabalhava em casa com sua equipe, alocada em um dos dormitórios, que segue o mesmo
visual do restante. “Acordo e, poucos passos depois, já estou no escritório”, diz ele, para quem não há jeito melhor
de dedicar-se à sua lida.
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Em outro ponto da sala, o biombo
espelhado, com estrutura metálica
dourada, tem à frente o piano Ritmuller,
em meio aos vasos de plantas. À direita,
fica a gravura do artista japonês Yutaka
Toyota; à esquerda, fotografia de Marcelo
Magnani. Repare como o off-white do
teto invade parte da parede ao fundo
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“Diferente do restante, a cozinha
ganhou tonalidades mais quentes.”
Ricardo Abreu
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Abaixo, o escritório tem bancada desenhada por Ricardo Abreu e
executada pela Miragem Móveis; cadeiras Star, de Ray e Charles Eames;
e estante da Marcatto. Parte da parede é roxa. Na foto ao centro, tons de
laranja, rosa e ferrugem colorem a parte superior da cozinha, com piso
vinílico da Tarkett. Na página ao lado, o lavabo conta com porta-camarão
e acabamentos preexistentes, além de espelho Stone, do Lattoog Design,
e arandela da Yamamura; no exterior, obra de Alexandre Matos
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“Diferentes planos de cores aplicados
nos tetos, nas paredes e na marcenaria
criam efeito geométrico.”
Ricardo Abreu

Acima, no quarto, os armários já existentes
foram pintados de cinza e off-white; à
direita, ficam tela de Antonio Brasileiro e
relógio da Usual Design; a iluminação tem
tubulação aparente de aço galvanizado.
Na página ao lado, o canto de leitura,
junto à marcenaria desenhada por Ricardo
Abreu e executada pela Miragem Móveis,
revela a cadeira Sentah, da Prototype; na
parede, obra de Alexandre Matos
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No quarto, a cama, que dispensa cabeceira, tem
roupa da Trousseau. Luminárias da Yamamura,
mesa lateral da Clami Design e fotografia da
Urban Arts. O tapete é da Botteh. A área junto aos
janelões com floreiras foi pintada de bege, que
se harmoniza com o off-white e o cinza reinantes.
Paisagismo do Ricardo Abreu Arquitetos
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