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Peças com design moderno mescladas com objetos de valor afetivo
culminaram em uma proposta repleta de história e personalidade.
O projeto de arquitetura de interiores do apartamento de 105m²,
localizado no bairro Higienópolis, em Porto Alegre (RS), atendeu os
desejos de um jovem casal com dois filhos pequenos que buscava
aliar praticidade e aconchego. Os ambientes foram projetados de
forma a criar um clima especial para receber os amigos e familiares, um
desejo manifestado pelos clientes. Além disso, oferecem segurança e
espaços de entretenimento para as crianças. Um dos destaques são os
elementos de design assinado e desenhos geométricos, que quebram
a tradicional rigidez do décor. “Na cozinha, apesar de predominar a cor
branca, utilizamos ladrilhos hidráulicos em tons terrosos com detalhes
azuis para alegrar”, contam as arquitetas Gabriele Knebel Martins e
Gabriela Ferreira Mariano, do Inova Arquitetura. O projeto luminotécnico,
ponto forte do Inova, acompanha o conceito de modernidade com
desenho no forro de gesso com rasgos de luz, um toque versátil de
personalidade que valoriza a paleta de cores neutra. O contraste de
elementos de madeira com peças que valorizam a delicadeza do vidro
faz do apartamento um belo convite para admirar as sutilezas do design
de interiores, que revelam muito além de um conceito predeterminado.
ESTILO DO PROJETO
Moderno, despojado e contemporâneo, com linhas retas e paleta
neutra pontuada por tons terrosos e objetos de design assinado. A
iluminação pontual e inovadora é um dos grandes trunfos do projeto,
que priorizou a máxima utilização de todos os espaços e mesclou o
frescor da modernidade com o valoroso charme das peças de valor
afetivo. Gesso, fitas de led, pendentes e luminárias embutidas dicroicas
de led trazem luminosidade na dose certa para cada detalhe.
166

Anuário Visual&Design

Na sala de jantar integrada, mesa Manaus com tampo de vidro cinza, iluminada por réplicas de pendentes Tom Dixon. Abaixo, a churrasqueira,
com tampo de granito branco itaúnas e papel de parede Verona. A rodabanca da cozinha foi revestida com azulejos Patchwork Geométrico. Na
página esquerda, sofá Olli em sarja branca com almofadas ecológicas em estampa Chevron. O móvel da TV reúne laca cinza, espelho e o padrão
Amêndola Rústica, mesma da cristaleira com portas e prateleiras de vidro com fitas de led. Os tamburetes dourados têm desenhos de pinha.

PRINCIPAIS PARCEIROS
Bela Art cortinas e persianas, tecidos,
almofadas e papel de parede
Satori Marmoraria granitos e silestone
Porto Ar Climatização instalação e
manutenção de aparelhos splits
Sulina Iluminação todas as luminárias
Projemóvel marcenaria sob medida
Stilo Elevato Zona Sul pisos,
revestimentos, louças e metais
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Na entrada do quarto do filho, os nichos
coloridos seguem o desenho das luminárias embutidas no rebaixo do gesso.
Bancada em laca branca e laranja e cadeira Gruvyer, de polipropileno Highgloop. À
esquerda, o lavabo tem móvel de madeira
de demolição com prateleira laqueada
amarela. Detalhe da suíte principal, com
papel de parede Barbara Becker em tons
de bege e azul ladeado por moldura de
ripados em laca e cabeceira revestida
de tecido impermeável. Sobre a cômoda
padrão Blanche, tela de Ana Verona.
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PERFIL
Fundado em 2006, com sede em Porto Alegre
(RS), o Inova Arquitetura reúne o talento de
duas arquitetas e urbanistas. A dedicação e a
paixão de Gabriela Ferreira Mariano, que seguiu
os passos da mãe arquiteta e artista plástica,
encontraram a admiração e o amor pelos detalhes
de Gabriele Knebel Martins, pós-graduada em
Iluminação e Design de Interiores pelo Ipog. Desta
união, os frutos são encantadores e repletos de
personalidade: projetos que trazem a experiência
de Gabriela como professora investigadora pelo
programa de Doutorado “Historia, Arquitectura
y Diseño”, da Universitat Internacional de
Catalunya, em Barcelona (Espanha), e a ousadia
e a atenção a cada etapa da execução de
Gabriele. Ambas concordam que viagens e
estudos são as grandes fontes de inspiração
para criar espaços que surpreendam e permitam
atender às mais diversas expectativas. Trazer
soluções para as pessoas viverem melhor é o
grande objetivo da dupla. “Nossa missão é criar
ambientes agradáveis e confortáveis, reunindo
conhecimento e aplicação de materiais que
possibilitam eficiência energética, melhorando a
qualidade de vida de nossos clientes”, afirmam.

