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PARA O CASA E DECORAÇÃO

Nem sempre o tradicional
e o moderno caminham

em direções opostas. As rou-
pas e acessórios “vintage” -
palavra de origem inglesa
quer dizer “safra de vinho”
(vint é relativo à safra de uva
e age significa “idade”) - já
fazem parte do guarda-roupa
das pessoas mais descola-
das, como uma forma de ob-
ter um estilo mais individual.

Aquele broche herdado da
avó ou uma bolsa comprada
em um brechó fazem a dife-
rença na hora de formar um

visual exclusivo, por isso, nos
últimos anos, foram batiza-
dos de “vintage”.

No entanto, esse estilo ul-
trapassou o mundo da moda e
agora faz parte da decoração
de ambientes. Técnicas de
customização conquistam ca-
da vez mais decoradores e
deixa residências muito mais
pessoal e aconchegante.

O artista plástico, Paulo
Monje, fabrica e recupera mó-
veis em Teresina. Ele explica
que existem várias técnicas

INOVAÇÃO
O bem-estar

das crianças é
o principal ob-
jetivo do espa-
ço criado pela
arquiteta pai-
sagista Mônica
Rio Verde,
com obras do
artista plásti-
co Glenn Ha-
milthon e a
madeira trata-
da. O acaba-
mento final
para embele-
zar e proteger
é do stain Osmocolor.
O bem-estar da garotada foi sua principal inspi-
ração. Isso se traduz por uma mistura da união
das novas tecnologias com a diversidade, a e-
cologia e o resgate das antigas brincadeiras de
infância.

INOVAÇÃO 2 
O ambiente traz um deck de pinus que contorna os jardins,

uma estrutura com balanço, além de um grande pergolado no
pátio dos fundos, feito com eucalipto. Estas peças são da Usina
de Preservação de Madeira, tratadas com Osmose K33 C.
O artista plástico Glenn Hamilthon é o responsável pelas escul-
turas do SPA Kids. Pequenas aparas de madeira descartadas
ganharam vida na escultura de um menino afrodescendente, o
Frejan, e de uma meni-
na, a Gigi Bibi  

ESPAÇO  
A abertura da edição
comemorativa aos 25
anos da Casa Cor São
Paulo foi invadida por
um perfume todo es-
pecial. O Boticário le-
vou aromatizadores de ambientes da linha Nativa SPA para
perfumar a mostra. As fragrâncias ameixa, alecrim, baunilha
e lavanda poderão ser sentidas em seis ambientes. Além de
trazer especialmente perfumes de ambiente têm como objeti-
vo promover uma atmosfera de
prazer e deixar a casa mais reno-
vada e acolhedora.

LILIANE
PEDROSA

O estilo com tendência retrô ultrapassou o mundo da moda e agora
faz parte da decoração de ambientes sofisticados e requintados

Decoração ssaudosista
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Vintage: da moda
PARA A DECORAÇÃO

DECORAÇÃO | Os objetos são clássicos e originais da época

O vintage resgata ele-
mentos das décadas
20 àa 6 0. Apreciado
pelos saudosistas, a
tendência é vista co-
mo estilo na decora-

Estilo


