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Reportagem Visual  Juliana Hamacek
Texto Gabriela de Sanctis  |  Fotos Bernardo Paglia

Depois da reforma, este 
apartamento de 120 m², na região 
central de São Paulo, acolheu a 
família e as obras da moradora,  
a artista plástica Evelyn Tannus

De faiança – um tipo 
de cerâmica de baixa 
temperatura –, as mãos 
foram as primeiras 
criações moldadas 
pela proprietária e se 
tornaram sua marca 
registrada. Nas peças, 
decalques fazem  
as vezes de tatuagem. 
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 Com a mesma del icadeza com 
que pinta suas cerâmicas, Evelyn  
Tannus tocou a reforma de seu apar-

tamento em Higienópolis. A obra, que levou 
sete meses, ampliou o número de ambientes 
para acomodar melhor os quatro moradores. 
“Quando nos mudamos para cá, meus dois 
filhos eram pequenos”, explica. “Depois que 
eles cresceram, decidimos transformar a des-
pensa em quarto e dividimos em dois um  
banheiro enorme, típico dos prédios antigos 
desta região”. Detonado, o velho piso de taco 
foi substituído por porcelanato. Na decoração, 
entraram as esculturas e os quadros assinados 
por ela, alguns criados com base nas fotos dos 
meninos quando pequenos (abaixo e à direita). 
Para a artista, que adora mudar tudo de lu-
gar, a casa nunca está cem por cento pronta. 
“Na cozinha, precisei improvisar um ármario 
com uma estante de metal”, conta. Embora 
não seja o móvel ideal, a peça agrada e não 
a impede de curtir o ambiente. “É um dos 
lugares de que mais gosto. Amo cozinhar!”
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1. Sofás que já pertenciam  
à família compuseram  
o estar. 2. Na sala de 
jantar, a moradora finaliza 
a pintura do Galgo Inglês, 
outra de suas peças de 
sucesso. 3. Integrada  
ao living, a área de refeições 
de visual clean valoriza  
a obra batizada Mirna.  
A mesa de mármore 
está entre os móveis que não 
foram trocados: “Ela tem 
muitas histórias e sempre 
muda de casa conosco”,  
diz Evelyn. O bufê  
é da Formatual Móveis. 
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EVELYN TANNUS, ARTISTA PLÁSTICA

“A casa é tudo 
para mim e traduz 

quem eu sou. 
Ela precisa estar 
gostosa, limpa  

e bonita aos meus 
olhos, além de 

oferecer conforto  
à minha família”

1. Ao lado do manequim 
de costura, herdado da mãe 
de Evelyn, o gaveteiro  
de madeira guarda 
lembranças de viagem. 
2. No quarto do casal, 
a divisória de alvenaria 
demarca o pequeno 
escritório. 3. Azulejos 
em formato de tijolinho 
cobrem a parede do lavabo. 
Cuba da Roca. A caneca 
assinada por Alexandre 
Herchcovitch serve de vaso. 
4. Panelas e louças ficam 
à mão nas prateleiras 
de metal da cozinha.


