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Experiência caseira
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Tempero social
I RENATA MAYNART

I Painel de recados e detalhes
laterais da marcenaria em VIDRO
AMARELO (acima) consistem no toque
de ousadia do projeto, marcado por
contrastes, como as contemporâneas
banquetas Bombo pretas dispostas a
poucos metros da cafeteira estilo retrô
vermelha – mesma cor das paredes

Como um paraíso particular
dos gourmets amadores, esta
área de 21 metros quadrados
contempla um aparato de
eletrodomésticos para o
preparo do menu e valoriza
a principal especiaria agregada à uma
Gourmeteria: a união entre convidados e
cozinheiro.
– Fizemos um apelo às reuniões
informais. Comida aqui é apenas um
pretexto para estar junto das pessoas que
gostamos – explica a arquiteta Paula
Schwartz, que assina o projeto com André
Colombo, Júlia Schiaffino, Mariana Pitta e
Simone de Azevedo, da CPB Engenharia.
Dentro de uma proposta que exalta a
felicidade – temática que inspirou o grupo –,
tons fortes, como o vermelho e o amarelo,
colorem as divisórias e o grande painel em
vidro, também utilizado como quadro de
recados. Consagrada em edições passadas
de mostras de arquitetura, a madeira teca
surge estilizada no projeto, com novas
lâminas que imitam o marcante padrão.

Com armários equipados por gavetões,
para a louça usada apenas em ocasiões
sociais, a marcenaria em melamina
branca também auxilia no efeito de luz, a
exemplo das portas aéreas de vidro fosco,
iluminadas por lâmpadas fluorescentes.
Peças com design assinado são mescladas a
intervenções do quarteto, como comprova

o mix de cadeiras de Arne Jacobsen no
entorno da mesa redonda, cujo tampo extra
de vidro foi eleito para a exposição no bairro
Três Figueiras. Para quem não abre mão
do tempero estético que remete aos finais
de semana na casa da avó, uma coleção de
bomboniéres de diferentes cores ladeia a
contemporânea mesa.

Laboratório da casa, tanto para o preparo de pratos
quanto no estímulo ao convívio familiar, a Cozinha&Cia
projetada pelos arquitetos Cezar Etienne M. de Araújo e
Jaqueline Zarpellon de Araújo promove diferentes etapas
de criatividade e descanso. Comandando a ilha com fogão
cooktop, sentados nas banquetas altas de Harry Bertoia
ou lendo o jornal confortavelmente na poltrona de couro
estonado, os 18 metros quadrados do ambiente convidam
ao bem-viver, sempre acompanhado de tendências em
materiais e formas.
No uso de madeiras para aquecer o espaço, os
profissionais priorizaram escolhas sustentáveis, como o
uso de madeiras antigas, trazidas do interior do Estado,

e da madeira palissandro sobre chapas de MDF, fruto
de um trabalho com reutilização de matérias-primas,
inclusive nas sete camadas do verniz alto-brilho que
confere o acabamento do painel atrás da ilha. Proposta
semelhante à aplicada nos móveis, porém com
pigmentação branca.
– Cuidamos para que todo o processo fosse
sustentável – afirma Cezar.
Para jogar com contrastes, a madeira é ladeada
por eletrodomésticos de aço inoxidável, e o piso, em
porcelanato com três tons, é estendido até a parede de
fundo, revestida por argila expandida que imita pedras
naturais – textura retocada pelas lâmpadas LEDs azuis.
I Posicionado
junto à ilha
de cocção, o
ESPELHO permite
que a paisagem
dos janelões seja
contemplada
durante o preparo
da refeição.
Imagens com
ângulos inusitados
de Porto Alegre,
fotografados por
Daniel Rodrigues,
compõem o painel
ao fundo, no
espaço reservado
para cafés, chás
e chocolates, que
correspondem ao
Cia (companhia) do
nome do ambiente
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