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editorial

Um novo conceito de complexo

A

s páginas desta revista são regis-

área nos desafiaram a dar forma a espaços

Além das exposições e, como anunciado re-

tros de uma experiência. Um trajeto

distintos, colocando à prova toda a capaci-

centemente, a criação dos ateliês dos escul-

que conduz à arquitetura, à arte, à

dade do grupo Sergio Bertti. Tamanho foi o

tores Bez Batti e Hugo França, programações

gastronomia e à moda. Um univer-

sucesso – e o prazer - que agora está em sua

culturais com escolas da região já fazem parte

so que a Sergio Bertti construiu, não apenas

terceira edição. Dez espaços que transforma-

do nosso calendário.

em termos de estrutura mas também de con-

rão os seus conceitos de decoração, arquite-

ceito, ao longo dos anos.

tura e design. Tenho certeza.

A Villa Sergio Bertti foi apresentada ao públi-

Desde o primeiro passo dado quatro anos

ção, na principal avenida de Gramado, uma

co em 2011, depois de expectativas, inquie-

atrás, muitos projetos foram desenvolvidos.

área de 40 mil m² cercada por vegetação, le-

tações e planejamentos por parte da marca.

Desde 2014, a Galeria da Villa trouxe à cena

vará a marca a um projeto ainda mais ousado.

Uma empresa familiar que soube, como a

um grande desejo da Sergio Bertti, o de dia-

Mais uma vez, com passos certos, gratos a

própria definição de família diz, somar par-

logar com as artes plásticas não apenas nos

Deus e com a confiança de que temos ao nos-

cerias, unir-se a pessoas com os mesmos

limites do complexo mas também em ações

so lado as pessoas certas.

objetivos e capacitar profissionais dispostos

com a comunidade. A Galeria, mais do que

a aprender – e inclusive a ensinar. Ambientes

um espaço, é um legado que a marca pre-

Cristiano Berti

assinados por renomados profissionais da

tende deixar ao cenário cultural de Gramado.
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A próxima fase do complexo terá seu lançamento realizado no ano de 2016. A localiza-
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colaboradores

Simiane Gil

Vitor Raskin
Vitor Raskin é idealizador do site www.
deuochic.com, um registro fotográfico
com olhar sofisticado do que de mais exclusivo acontece em Porto Alegre, cidades
gaúchas e outros endereços de luxo.Também é colunista na Revista Donna de Zero
Hora e de outras publicações dentro e fora
do estado. Está sempre de olho!

Ainda tenho alma de menina, gremista,
sim... mas não fanática. É maravilhoso
poder conviver todos os dias com cores,
formas, texturas e pessoas ligadas a este
universo fascinante. Há 18 anos, estou dia
a dia reunindo, divulgando e aprendendo.
Passei por revistas regionais e nacionais,
editei livros, coordenei mostras de decoração – a Villa Sergio Bertti é uma delas.
Participei de tantos projetos incríveis, entre
eles o Viés, voltado ao design brasileiro.
Eventos realizados com o selo da minha
Infinito Assessoria já passam dos mil, e
inclusive no exterior já fixei minha marca.
De+coração, amo o que faço!

João Brum
Formado pela PUCRS em 2010, começou
sua carreira de jornalista no jornal Zero
Hora (RS), onde foi repórter dos cadernos
de Bairros e do caderno Vestibular. Após
sua experiência em redação, trabalhou com
assessoria de imprensa e redes sociais na
Infinito Assessoria. Na UFRGS, este fascinado por literatura cursa Letras e edita uma
publicação voltada aos alunos estrangeiros.
Além disso, atua como tradutor e revisor
freelancer, com pós-graduação em Estudos
de Tradução.
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Renata Maynart
Formada em Jornalismo pela PUCRS, Renata Maynart iniciou a carreira “nas categorias de base” do jornal Zero Hora. Com 18
anos, começou sua trajetória passando por
setores como arquivo fotográfico e agência de notícias. Trabalhou nas editorias de
Esportes, Política, Geral e Economia. Mas
encontrou, literalmente, morada nas reportagens de Arquitetura e Decoração, atuando
por cinco anos no caderno Casa&Cia. Há
seis anos, é freelancer de publicações na
área que escolheu e foi escolhida.

Tamy Yasue

Claudio Fonseca
Claudio Fonseca sempre buscou ser um
fotógrafo completo. Hoje, fora dos padrões
atuais, é um fotógrafo de “coisas e pessoas”. Na arquitetura, com o olhar para luzes,
ângulos e formas, mostra a beleza das
coisas. Na fotografia de casamentos, seu
trabalho tem grande reconhecimento, e ele
usa sua sensibilidade para retratar pessoas
e guardar em imagens a emoção e a felicidade do início de uma nova família.

Apaixonada por cores e estampas, Tamy é
formada em Design Gráfico, área em que
atua há quase 15 anos, trabalhando principalmente em projetos editoriais.
Sua veia criativa saltou das páginas que
diagramava para a vida real e ela acabou
criando um blog, o www.derepentetamy.
com, que é considerado referência em estilo e completou 6 anos em 2015. Graças a
ele Tamy - que continua amando criar revistas - já apareceu em publicações de várias
partes do Brasil, na Europa e até no Japão.
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no cenário
cultural de

Gramado
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A

o longo da sua trajetória na indústria
moveleira, a Sergio Bertti sempre foi
reconhecida pelo trabalho manual,
com acabamento exclusivo, e um

certo retoque que muitos traduziam como obra
de arte. A essa evolução, de forma natural, somou-se um projeto que foi revelado ao público
há um ano. A Galeria de Villa apresentou a exposição “Mestres Históricos da Arte Gaúcha”,
com 31 obras assinadas por ícones como Aldo
Locatelli, Libindo Ferraz, Pedro Weingärtner,
Leopoldo Gotuzzo, Iberê Camargo, Francisco
Stockinger, Vasco Prado, Oscar Crusius, Ado
Malagoli e outros.
“Gramado é uma cidade com um cenário turístico e cultural muito forte. Faltava um local que
pudesse fazer um trabalho permanente com as
artes plásticas. A Galeria da Villa procura aproFotos: Guilherme Dias

Aberta ao público há um
ano, a Galeria da Villa
dá um passo além das
exposições de arte. Em
um trabalho inédito no
Rio Grande do Sul, traz
nova vida a materiais
genuínos da região na
forma de peças de artistas
renomados

ximar artistas gaúchos com destaque nacional
e no mundo, nas muitas ações que visam criar
um interesse genuíno nas pessoas.
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O trabalho propõe que a arte faça parte definitivamente da rotina de
quem mora e de quem visita a cidade”, afirma Cézar Prestes, curador
da Galeria da Villa.
Hoje, agrega-se a essa proposta de centro cultural que inclui a cidade
de Gramado no mapa cultural do Estado e do Sul do Brasil um trabalho
com nuances poéticos. A utilização de matérias-primas locais, muitas
de dentro do próprio complexo, em criações de artistas renomados está
dando início a um novo ciclo de histórias dentro da Villa Sergio Bertti.
Do basalto serrano nasceram obras de um dos maiores nomes da escultura no Brasil, Bez Batti, manuseadas – para não dizer marteladas –
no jardim da própria Villa. O mesmo aconteceu com resíduos florestais
transformados em peças de Hugo França.
A Galeria da Villa ainda atua alinhada com ações promovidas junto a
escolas e incentivo ao intercâmbio cultural em toda a cidade.

Entre obras
predominantemente
de grandes nomes
das artes plásticas do
Estado, como Xico
Stockinger, Bez Batti
e Vasco Prado, estão
expostas na Galeria
peças de design
assinado produzidos
pela Sergio Bertti
e premiadas
internacionalmente
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Fotos: Transe Filmes

pedras

preciosas

O menino que seguia os seixos no trajeto do Rio Taquari transformou-se
em um dos maiores escultores do Brasil ao lapidar com maestria o basalto.
Mas é na simplicidade da vida na serra gaúcha que ele imprime magia a
uma das matérias-primas mais rígidas do mundo

B

ez Batti se considera “o homem
mais simples do planeta”. É, como
costuma dizer, “dando muita porrada” em peças feitas em pedra que

consegue, por meio de um talento nato, imprimir delicadeza. Escultor autodidata, foi criado
às margens do Rio Taquari, onde conheceu o
que chama de sua grande paixão, a pedra de
basalto. Tem um processo peculiar de criação:
até imagina a peça antes, desenha no papel e
com o pensamento, mas é nas marteladas que
grandes histórias – e imprevistos – surgem.
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Bez Batti e sua maior
paixão assumida: o
basalto. O escultor
conta que, ainda na
infância, no lugar de
brinquedos, guardava
as pedras no quarto.
Hoje, esculpe com
força física peças
com quase três
toneladas, como a que
transformou-se na
escultura no Jardim
da Villa

Para muitos, Bez Batti é considerado um
dos nomes mais importantes da escultura no Brasil, alçando a arte gaúcha a
patamares nacionais, assim como Xico
Stockinger, Vasco Prado e Iberê Camargo. Mas ele prefere mesmo é a rotina no
ateliê no interior do Rio Grande do Sul,
com a vida sem melindres e cerimônias.
Muitas vezes avesso a exposições, pois
quer sempre ver a arte como a arte e não
de forma comercial, rendeu-se ao projeto da Villa Sergio Bertti e, em 2015, assinou a sua primeira mostra individual em
Gramado. Algumas das peças foram esculpidas diretamente no Jardim da Villa.
Uma delas, “O Sol na Minha Janela”, em
um basalto de quase três toneladas.
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A partir de 2016, na segunda fase do complexo, Bez Batti
terá um ateliê permanente na Villa. “Costumo dizer que
em Gramado tudo dá certo. Estar na cidade uma vez por
semana me fez muito bem, e eu torço muito pela Galeria
da Villa”, diz o escultor, cujo espaço terá uso esporádico
para trabalhos pontuais, mas visitação liberada para os
visitantes.
Muitos projetos nascerão, ora no novo ateliê, ora no Caminho das Pedras, em Bento Gonçalves, onde fixou residência. ”Brinco que eu nasci com a vocação para ser
escultor e quero morrer escultor. Sem a arte eu não sirvo
para mais nada”, diz o artista.
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viés

olhar

modernista

Selo lançado em 2015 reúne a linguagem de uma das mais emblemáticas fases do design
nacional e criadores de diferentes gerações. O resultado é a preservação da atemporal
estética de ontem com a adição da tecnologia contemporânea

E

mbrião da identidade do design de
mobiliário nacional, o modernismo
é o anfitrião de um novo projeto
do mercado nacional. Criado por

um trio premiado de designers, com produção feita pela Sergio Bertti, o selo Viés traz
madeira, formas, ferro, poesia, acabamento
manual e tecnologia em uma fórmula criada
sem pretensões – mas carregada de estímulos. A ideia era apresentar um manifesto à
estética e à identidade nacional, em peças
lançadas em duas fases.
“O que une o design de hoje ao criado nas
décadas de 50 e 60 é o calor, o uso contínuo
da madeira. Com o Viés, vamos tentar apresentar uma linha de raciocínio, confrontar
os trabalhos que têm brasilidade em diferentes momentos, como o Zanine Caldas,

Poltrona Serfa
Designer Zanini de Zanine
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Poltrona
Christina
Designer
Aida Boal

Poltrona
Boscoli
Designer
Ronald
Sasson

nos anos 50, e o Ronald Scliar Sasson e o
Flavio Franco, na década de 90. Sempre reforçando o contraste de diferentes regiões dessa
imensidão que é o Brasil”, afirma o designer
carioca Zanini de Zanine, um dos criadores do
selo ao lado de dois de seus contemporâneos,
o paranaense Ronald Sasson e o piauiense
Flavio Franco.
Do outro lado do “viés”, estão representantes
da história do mobiliário brasileiro da década
de 50 e 60, como os cariocas Zanine Caldas
(in memoriam) e Aida Boal. Na primeira fase,
peças criadas ou releituras feitas especialmente para o projeto foram lançadas em diferentes cidades brasileiras.
Já na segunda fase, uniu-se ao time o arquiteto paranaense Jaime Lerner, um dos símbolos do bem-sucedido projeto urbanístico de
Curitiba.
A chegada do Viés ao mercado é também a
representação de um foco que a Sergio Bertti
tem priorizado em sua fábrica: peças exclusivas, assinadas e em sintonia com o design

Banco
Belmonte
Designer
Zanine
Caldas

O selo Viés
traz madeira,
formas,
ferro, poesia,
acabamento
manual e
tecnologia em uma
fórmula criada
sem pretensões –
mas carregada de
estímulos

arte.

Banco Amy
Designer
Flavio
Franco
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escultor

da natureza
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O trabalho de Hugo França com resíduos florestais devolve dignidade
a espécies em extinção. Soma à sua arte, também chamada de
esculturas mobiliárias, o propósito social do design, de levantar
questões de sustentabilidade e respeito à cultural local
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Reconhecido mundialmente,
Hugo França tem peças
de mobiliário urbano em
São Paulo e Inhotim, e
em países como Estados
Unidos e Canadá. Através
da Galeria da Villa, ele
inicia uma fase de estudos
e descobertas com espécies
nativas da serra do Rio
Grande do Sul

“T

De um
mesmo
tronco,
diferentes
peças
podem ser
esculpidas

udo começa e termina na árvore”, diz
Hugo França sobre cada ranhura ou cada
“cicatriz” que conta anos e até mesmo
séculos de vida. Resíduos ambientais

fascinam Hugo França. E ele devolve dignidade a essas
matérias-primas em um trabalho igualmente fascinante.
Nascido em Porto Alegre, mudou-se para Trancoso, na
Bahia, no início da década de 80, onde lidera, até hoje, um
primoroso trabalho com pequi vinagreiro, em avançadíssimo estado de extinção. Além de usar os resíduos para fins
culturais e mobiliários, o plantio de mudas é o novo passo
no trabalho deste artista da raiz.
Reconhecido mundialmente, com peças de mobiliário urbano em São Paulo e Inhotim, e em países como Estados
Unidos e Canadá, Hugo retorna ao seu estado natal para
um trabalho inédito no Rio Grande do Sul. Com resíduos
de árvores nativas, apresenta na Villa Sergio Bertti em torno de 15 peças criadas dentro do complexo.
Com o entusiasmo de um guri – não dizem que os bons
filhos à casa tornam? –, mostra de casulos a chaises e poltronas. Mas uma araucária de três séculos transformou-se
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Peças de Hugo França
expostas no Museu da
Casa Brasileira. Abaixo, a
peça Casulo Perrengue
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em um símbolo desse retorno, sendo trabalhada
como peça ícone das que serão apresentadas,
uma mesa de 5 metros de comprimento e duas
toneladas.
“Quando Gramado surgiu, esta araucária já existia. As pessoas têm noção do quanto preservar
esse tronco é importante?”, diz o escultor, em
um questionamento misturado com empolgação
de quem sabe o trabalho consistente que realiza.
Na segunda fase do complexo da Villa Sergio
Bertti, Hugo França será um dos artistas que terá
um ateliê permanente para realizar trabalhos sazonais e novos projetos na serra do Rio Grande
do Sul.

Acima, Hugo em Vancouver,
no Canadá, cidade que conta
com suas peças de mobiliário
urbano na Bienal. Assim como
Inhotim, em Minas Gerais, que,
entre 100 móveis, apresenta
este banco exposto
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Maison
sergio bertti
fotos: Claudio Fonseca
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Fernando
Thunm
prático

e sustentável

E

m 2011, ano de estreia da
Villa Sergio Bertti, o arquiteto e paisagista Fernando
Thunm plantou espécimes de

álamos esguios e com 1,8m de altura. Hoje, na terceira edição da Maison
Sergio Bertti, os mesmos exibem
4m de altura e formas frondosas dando
o nome para o espaço Bosque dos

Álamos. Um crescimento que conta um
pouco da história do complexo e a afinidade do profissional.
Mais do que um retrofit natural, os
mil metros quadrados ganharam
novas intervenções para compor com a arquitetura da casa.
São pérgolas pintadas no mesmo cinza-chumbo da fachada,
criando novos volumes, executados pela Sergio Bertti. Em
formato de L, essa nova estrutura tem como conceito a proposta de “abraçar a casa” com
seu fechamento de elementos
vazados.
Assim como o deck, que sugere
o caminho para o heliponto e novas intervenções no piso e na escada – agora com porcelanato rústico
com aparência de pedra natural.
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Novo piso com
aparência de concreto
Serena Portinari, da
Casa Serra, compõe
com o cinza-chumbo
da fachada da casa e
das novas pérgolas,
executadas pela
Sergio Bertti
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Toda a iluminação
técnica foi executada
pela Brilia, e a
sonorização instalada
pela G3 Fantoni.
Luminárias especiais
para áreas externas
são Luzes do
Mundo. Executado
pela marcenaria da
Sergio Bertti, o novo
caminho com deck e
fechamento parcial
conduz o visitante pelo
lago até a Maison. O
entorno é cercado por
álamos frondosos, que
ultrapassam os 4m de
altura.
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Màira
Ritter
olhar

despretensioso

A

assinatura da arquiteta Màira Ritter
está presente em três espaços da
Maison Sergio Bertti. Em todos, o
traço contemporâneo se faz presente,

mas uma observação mais detalhada revela que
cada um apresenta tendências distintas em sua
concepção.
No Hall, a geometria é bastante presente, como
no trabalho idealizado para o forro, onde linhas
formam desenhos no revestimento de madeira
– mesmo material eleito para as paredes. Entre
as cores, o azul-marinho predomina junto ao
branco. Papel de parede alvo, com textura de estampa espinha de peixe, veste uma das paredes.
Para o Lavabo, Maira elegeu o eterno
black&white. Novamente, porém com textura
crocco, o papel de parede branco é um dos revestimentos, em composição com o piso preexistente de concreto. Na bancada com cuba esculpida, a escolha foi o granito mônaco. O preto
surge no veludo da cortina.
A lâmina de madeira é o elemento-forte na Bi-

blioteca, com uma estante sob medida com

predominância de nichos abertos executada pela
Sergio Bertti. Entre preto e grafite, uma parede
revestida de espelho – acesso à suíte – e peças
de acrílico garantem leveza ao ambiente.
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A marcenaria em
lâmina de louro pardo
da Sergio Bertti
reveste toda a lateral,
com estante e nichos
iluminados por fitas
de LED da Brilia. À
esquerda na foto, cortina
Duette da Hunter
Douglas Luxaflex da
Manjabosco Decor
na cor preta.
VILLA SERGIO BERTTI
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Pintura de Gelson Radaeli e poltrona
em tecido de piquet com painel de
louro pardo como plano de fundo.
Sobre a mesa lateral, pendente
Vertigo, e no aparador, abajures Tati,
da Kartell, assinados por Ferrucio
Laviani, todos da Luzes do Mundo.
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Papel de parede com
estampa espinha de
peixe da Select Paper.
Desenhos de Paulo
Amaral por Galeria
da Villa compõem o
espaço do home office.

Sobre a mesa,
luminária Taj Cristal.
Corrimão em inox
executado pela
Elementus.
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A

beleza atemporal
de um projeto
permite que ele
dure sem perder

a força. O ambiente Red

is Beautiful, da arquiteta
Marcele Muraro, vestiu-se
do tom marsala do piso
de carpete ao teto e fez
ressurgir as linhas de uma
marcenaria

da

Sergio

Bertti preexistente com
uma personalidade completamente oposta.

Com um “quê da moda
criada por Valentino”, a
profissional também imprimiu uma essência feminina e luxuosa ao espaço.
Novos espelhos e molduras douradas renovam
o visual da sala de leitura
com pequeno estar e escrivaninha.
No forro, o efeito almofadado remete às antigas
bibliotecas, e, com o matiz predominante a colorir
também tecidos como o
veludo e o linho, todo o
ambiente foi trabalhado,
segundo Marcele, com
muitas doses de dramaticidade.

luxuosa

MarceleMuraro
ousadia
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O poder do marsala
na laca da marcenaria
Sergio Bertti, nos
tecidos de veludo e
linho rústico. Como
uma caixa, o piso de
carpete da Renda
Decorações e o forro
em efeito almofadado da
Select Paper também
valem-se do tom.

VILLA SERGIO BERTTI
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Escrivaninha carvalho, da Sergio
Bertti, é a exceção amadeirada
em meio aos tons de vermelho.
Cortina Duette Architella da
Hunter Douglas Luxaflex
da Palladio’s Decor é ladeada
pelas cortinas de veludo da Ineide
Cortinas.

Na marcenaria executada pela Sergio
Bertti, detalhe para a parte interna dos
nichos com papel de parede da Select
Paper. Entre as obras de arte, pinturas
de Siron Franco e Nelson Wilbert
e desenhos de Iberê Camargo e Di
Cavalcanti, todos por Galeria da Villa.

VILLA SERGIO BERTTI
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Maria Cecília
L

oren ipsumonec rhoncus condimentum nisl. Class

Sperb

aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Aenean tris-

tique, nunc eget pulvinar egestas, arcu felis vestibulum

elegância

versátil

orci, et rutrum sapien nulla vitae ligula. Suspendisse potenti. Cras ac libero eget ligula venenatis auctor. Fusce id
turpis et magna eleifend lobortis. Proin eu nisi. Sed mattis ullamcorper est. Etiam purus sem, imperdiet sit amet,
tristique ut, suscipit ut, libero. Morbi augue leo, lacinia
eget, euismod et, hendrerit id, nisl. Fusce vitae ipsum in
pede pretium lacinia. Donec feugiat ultrices tellus. Maecenas a purus ut massa adipiscing placerat. Curabitur
purus leo, viverra nec, tristique id, rutrum at, dui.
In non elit. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam non
felis sit amet purus lobortis bibendum. Ut ut dui. Sed dolor nibh, consequat sit amet, hendrerit at, pellentesque
aliquet, erat. Curabitur elementum tincidunt arcu. In vel

S

nisl consectetuer efelis
nisi nibh,
as volutpat
casas deviverra.
serra Fusce
normaltempus dapibus, viverra
convallis,
aliquam
eget,
mente são voltadas para fi-lectus.
nais de semana e férias, uma
sala de jogos torna-se, para

muitos, o coração da casa. Valendo-se
dessa atmosfera de relax, a designer de
interiores Maria Cecília Sperb criou o espaço Having Fun. Não apenas a mesa
para carteados, com poltronas revestidas
por tecido com estampa chevron, ganhou
atenção especial. A estante para livros da
Sergio Bertti, com fitas de LED para
iluminar os nichos, as paredes revestidas
por papel e o tapete reload deixam o ambiente com personalidade de uma casa
acolhedora, sem perder o frescor de um
lugar feito para diversão.
Contrastes também foram trabalhados,
como o uso de um sofá Sólon, em capitonê e couro preto, posicionado ao lado
de uma luminária cor fúscia do designer
egípcio Karim Rashid. Um xeque-mate da
profissional.
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Persianas Country
Woods 50mm da Hunter
Douglas Luxaflex da
Manjabosco Decor
em composição com as
cortinas listradas em
transparência da Ineide
Cortinas. Pintura
de Patrick Rigon, por
Galeria da Villa.
VILLA SERGIO BERTTI
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O contraste de estilos
do sofá clássico com a
luminária do designer
Karim Rashid, da Luzes
do Mundo. Tecido de
estampa chevron reveste
as cadeiras
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Detalhe da estante com fitas de LED
e lâmina de madeira tauari com
acabamento âmbar, marcenaria
executada pela Sergio Bertti.
Papel de parede da Select Paper
destaca os demais setores da
parede. Sobre a mesa, pendente
dinamarquês Under the Bell, da
Luzes do Mundo
VILLA SERGIO BERTTI
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Lídia
Maciel
precisa e

inquestionável

N

ão é apenas a base clara que
imprime

versatilidade

ao

Drink Lounge Chandon,
projeto da arquiteta Lídia Ma-

ciel. O posicionamento do mobiliário, tanto sob medida quanto de móveis de série,
proporciona diferentes interpretações. Do
uso residencial, como uma sala principal,
ao perfil de um lobby de um hotel de luxo.
As cores predominantes, segundo a profissional, seguem o perfil da marca de espumantes, como o branco e o rosa-pele. Com
fundo de espelho que duplica as garrafas
expostas, as estantes com acabamento em
laca também ganharam molduras de latão
da Sergio Bertti.

Para que os tons claros das peças fossem
ainda mais destacados, entre elas os sofás
usados de forma espelhada, um piso vinílico preto foi escolhido. Mesmo mantendo
o tom alvo, os painéis de parede ganham
personalidade com a proposta que remete
aos boiseries franceses, executados pela
Sergio Bertti. Com grande extensão de
esquadrias, as cortinas modelo Pirouette
precisavam, além da funcionalidade, atuar
como elemento de decoração. Cumpriram
a missão.
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O sofisticado detalhe do
latão no acabamento da
estante em laca branca
acetinada, executada
pela Sergio Bertti. As
poltronas, desenho da
arquiteta para a mostra, têm
formas robustas e tecido de
veludo canelado.

VILLA SERGIO BERTTI
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Mesa de centro Dina,
do designer Ronald
Sasson, foi detalhada
em pés de latão.
Tapete oriental da
Jasmin Tapetes.
Nos janelões,
cortinas Pirouette da
Hunter Douglas
Luxaflex da Bela
Vista Cortinas com
Sistema de automação
da G3 Fantoni.
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O espaldar alto das cadeiras compõem
com os painéis estilo bolseries das
paredes executado pela Sergio Bertti,
com puxadores Altero. No detalhe,
escultura Basalto Negro, de Bez Batti por
Galeria da Villa, sobre o banco Luzia,
do designer Ronald Sasson e piso vinílico
Nerone Durafloor da Casa Serra.

Sobre o sofá, quadro de Fernanda Naman. Abajures
pretos da Cristais de Gramado.

VILLA SERGIO BERTTI
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estética

atemporal

P

ara quem não abre mão de
uma arquitetura livre de modismos e excessos, como o
arquiteto Marcelo Polido e a
designer de interiores Ana Hnszel, o
espaço Confraria da Villa, chancela-

do pela Construtora Casa da Mon-

tanha, traduziu-se em um deleite
criativo. Com um entorno que
contempla lago e morros com
vegetação típica da serra
gaúcha, a nova construção
erguida para o ambiente
funcional é uma união entre interior e exterior através de grandes esquadrias
e a criação de um mirante.
A arquitetura de interiores
tirou proveito da paisagem
mesmo quando a marcenaria sob medida executa-

Ana Hnszel &
Marcelo Polido
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da pela Sergio Bertti entra em cena, com vazados
estratégicos que incluem
o verde no visual madeirado. Em tom médio, as lâminas revestem os móveis
e painéis desenhados pela
dupla e também foram usadas
em portas e detalhes ripados,
em diferentes estímulos visuais,
mesmo dentro do efeito monocromático. Texturas, couro e
pedra complementam a ideia,
dentro da sintonia de limpeza
visual.
Para atender a eventos de pequeno
porte, o espaço conta com uma proposta de peças móveis, dispostas conforme a necessidade.

A madeira tauari dá o tom de
todo o ambiente funcional.
A marcenaria da Sergio
Bertti reveste inclusive as
portas do espaço, e o forro
de gesso foi executado pela
Gesso Souza. O couro
predomina nos revestimentos
dos móveis, como poltronas,
banquetas e as cadeiras Sato,
de Ronald Sasson. À direita
na foto, pintura de Ubiratã
Braga, por Galeria da Villa.
VILLA SERGIO BERTTI
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Sobre a mesa de madeira maciça da Sergio Bertti pendem os lustres Lampara, da italiana Fontana
e Arte para a Luzes do Mundo. No fechamento parcial dos grandes vãos vazados de vidro da
Michaelsen, que intercalam-se com a marcenaria, estão persianas Country Woods 50mm da
Hunter Douglas Luxaflex da SM Concept. Na lareira, a pedra escolhida foi o Dekton, da
Cosentino, executada pela Granitos.com.
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O piso com aparência cimentícia Petréa Portinari da Casa Serra e o Dekton
da Cosentino, eleito para a bancada executada pela Granitos.com.
Destaque para as coifas da Cinex e a parrilla da Scheer Churrasqueiras.
Para imprimir diferentes estímulos visuais, o couro surge em diferentes tons
no mobiliário da Sergio Bertti. Banquinho de Ines Schertel por
Galeria da Villa.

VILLA SERGIO BERTTI
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Joana
Braescher
bom gosto e

aconchego

A

arquiteta Joana Muller Braescher inspirou-se em elementos femininos para o
seu Refúgio Urbano. En-

tre cores claras e texturas que convidam ao toque, sempre norteadas por
uma elegância discreta, o ambiente
tem nas formas sinuosas os seus pontos de destaque, como as luminárias
da Luzes do Mundo, de design internacional, e os móveis soltos.
Em contraste a essas curvas, a marcenaria sob medida com acabamentos de laca Nebbia e laminado padrão
Noche leva a assinatura da Sergio
Bertti. A elegância, outra caracte-

rística que a profissional buscou no
universo pesquisado, fica por conta do
uso da estampa de chevron, do couro
com acabamento vintage da chaise e
do linho da cortina.
Totalmente automatizado, o espaço
ainda foi trabalhado com iluminação
cênica e jogos de luz, como a fita de
LED na marcenaria. Entre as tecnologias eleitas, as persianas Nantucket
Picket Fence também contam com sistema de motorização.
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Painel de lâmina de
madeira nocce natural
da Sergio Bertti
é o plano de fundo.
Sobre a mesa Sway,
do designer Ronald
Sasson, composta
com cadeiras
revestidas por tecido
chevron, destaca-se o
pendente dinamarquês
Octo, em filetes de
madeira da Luzes do
Mundo.
VILLA SERGIO BERTTI
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As cortinas modelo Nantucket da
Hunter Douglas Luxaflex da Decor
Casa ganham moldura de tecido em
linho branco da Ineide Cortinas. O
brilho se faz presente nas peças com
espelhos, na laca e no detalhamento da
marcenaria com fitas de LED da Brília.

Na área reservada para a escrivaninha, um
toque clássico da poltrona e mais uso de
espelhos. A chaise ganhou revestimento de
couro com acabamento vintage. Sobre o
aparador, luminárias pendentes Chouchin
da Luzes do Mundo.

VILLA SERGIO BERTTI
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RenatoBing
U

personalidade e

ma casa de campo na serra do Rio
Grande do Sul, de São Paulo ou onde
mais a imaginação levar. O decorador
Renato Bing define sua Suíte do Co-

lecionador como um lugar onde “exageros são
bem-vindos”, por tratar-se de um lugar de uso esporádico. Mas, como pode atestar quem visita o
espaço, acima da cor e da medida temos apenas
o aconchego.
Equilíbrio é o que se vê nas predominantes candy
colors. O azul e o rosa em matizes pastéis surpreendem pela maturidade e, ao lado de elementos
como pele e tapete com estampa chevron, deixam
o recanto acolhedor.
Setorizado entre estar, espaço de trabalho e cama,
o ambiente é todo ladeado por um lambri azulclaro nas paredes executado pela Sergio Bertti,
considerado um dos destaques por Bing. As obras
de arte de artistas gaúchos adicionam um proposital toque de black&white ao projeto.
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autenticidade

No recanto de trabalho,
a escrivaninha
Brasiliana, em madeira
catuaba, tem a
assinatura do designer
Ronald Sasson, e a
cadeira-escultura, os
traços de Mauro Fuke,
por Galeria da Villa.
VILLA SERGIO BERTTI
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O tom rosa eleito
como a cor pantone
do ano dá vida às
paredes. As obras de
arte são assinadas
por artistas gaúchos,
como Gelson Radaeli,
Nelson Giuberti,
Teresa Poester e
Nelson Leirner, por
Galeria da Villa.
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Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Duis sapien lacus,
commodo

Nas janelas, vê-se a combinação entre cortina
com tecido de algodão com seda listrada da
Ineide Cortinas e persianas modelo Country
Woods 50mm da Hunter Douglas Luxaflex
da SM Concept. Tecidos florais contrastam
com versões lisas, como a do sofá em linho.
VILLA SERGIO BERTTI
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U

m despojamento nômade
com um “quê” da arquitetura de Frank Lloyd Wrigth.
O Fuga Contemplativa

é um exercício criativo do arquiteto
Rudelger Leitzke para um estilo que
ele define como beduíno, da pessoa
que tem em sua segunda morada
um local descompromissado. Para o
autor, Gramado deve ser vista pelas
lentes do despojamento, deixando de
lado interpretações sisudas.
São móveis soltos – com conceitos
voltados ao modernismo - e uma
configuração versátil, inseridos em
uma verdadeira caixa de madeira com
acabamento lavado da Sergio Bert-

ti. De um lado, o painel de madeira
sextavado veste do piso à parede
um recanto com mesa de jantar. Do
outro, como uma grande varanda, o
piso remete aos tecidos de jacquard,
porém em ladrilhos hidráulicos de
técnica centenária. Elemento em alta
na arquitetura de interiores, o cobre
está presente na parede de entrada e
na grande lareira horizontal executada
minuciosamente pela Sergio Bertti.

Rudelger
Leitzke
criador

incansável
68
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Sobre a mesa e cadeiras
Platner, um lustre com
chifres de cervo cria
o contraponto entre a
superfície fria do aço inox
e o material natural. Ao
fundo, o revestimento com
placas de cobre da Sergio
Bertti. Todo o ambiente
conta com sonorização da
G3 Fantoni.
VILLA SERGIO BERTTI
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Do outro lado da “caixa de
madeira”, com trabalho
ripado em carvalho branco
com acabamento lavado, uma
proposta de varanda sobre o
piso de ladrilhos hidráulicos
Fábrica de Mosaico Pelotas
da Casa Serra. Peças do
designer Ronald Sasson
com inspiração modernista:
mesa de centro Pau e
Corda, mesa lateral Bistrôt e
poltronas Jeane, mobiliário
da Sergio Bertti. Ao fundo,
a grande lareira de Dekton da
Cosentino, beneficiada pela
Granitos.com, e cobre e
o pufe revestido com pelego
desenhado por Rudelger para
o espaço.
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Na parede ao fundo, com madeira e vidros Michaelsen,
destaque para a escultura de parede de Hugo França. Na
foto ao lado, detalhe para a pantera de Marcos Andrade.
Em couro, as ícones Butterfly ganharam a base em cobre.
Sobre algumas peças, o trabalho em lã de Inês Schertel.
Francisco Faria e Fernando Bueno por Galeria da Villa.

Legenda
duis non.
Nullam
semper
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Rogério
Menin
assinatura

P

singular

rojetar um ambiente voltado ao lazer
e ao aconchego em uma cidade serrana como Gramado é um desafio. Mas
também um grande deleite criativo.

Para o arquiteto Rogério Menin, autor do Bis-

trô das Artes, coube a missão de traduzir em
materiais e formas a proposta de um ambiente
funcional, pensado tanto para grandes eventos
quanto para receber pequenos grupos.
Já no acesso principal, a personalidade do profissional está impressa nas escolhas impactantes, mas sem chances para excessos. Uma porta de vidro acidato vermelho e revestimentos de
mosaicos em tons de bronze são combinados
aos ladrilhos hidráulicos com desenhos tridimensionais pretos e brancos no piso. Estes revestimentos também são contrapontos ao deck
de madeira, que interliga paisagismo e interior.
As mesas e as cadeiras em assumida inspiração francesa, e dispostas de forma simétrica,
ganharam pintura ebanizada e, em alguns setores, foram revestidas por tapetes de killim preto
e branco, executadas pela Sergio Bertti. As
texturas de couros e peles também entram em
cena, para o conforto tanto do toque quanto visual.
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Quatro pendentes de
madeira ebanizada
Luzes do Mundo
acompanham
o imponente
comprimento de cinco
metros da mesa de
araucária de Hugo
França. Ao fundo na
foto, obra de Teresa
Poester, do acervo da
Galeria da Villa.
Todo o ambiente tem
iluminação técnica
Brilia e sonorização
G3 Fantoni

VILLA SERGIO BERTTI
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Madeira ebanizada, em marcenaria da Sergio
Bertti, dá o tom negro que predomina em demais
elementos, como o xadrez do tapete de couro
bovino, o revestimento de tapete de Killim das
poltronas e a luminária Luzes do Mundo.
Desenho de Mariana Prestes, do acervo da
Galeria da Villa. Painel de marcenaria executada
pela Sergio Bertti reveste as paredes, também
pontuadas por obras do acervo da Galeria da
Villa. A escultura de Xico Stockinger é um dos
destaques. Mesmo tom da madeira foi eleito para o
piso, em ipê, da Sergio Bertti.
A imponência do grande vão em vidro Cinex, que
une interior e exterior, com esquadrias Divelle.
Cortinas modelo Duette, da Hunter Douglas.
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Góia & José
Paulo Cairoli
no casamento
de seu filho
em Gramado

por Vitor Raskin
Nelson
& Nara
Sirotsky
em
noite de
elegância
total

O estilo do
arquiteto
Zeca Amaral

Laura & Renato Malcon em noite de festa

O estilo do arquiteto Zeca Amaral

Liana
Marcantonio e
Silvana Porto
Correa: charme
na bela festa que
reuniu vips &
chics

Hadassa Edelstein e Clarissa
Nestrovski elegantes com
vestidos de Rui Spohr
Betinha Schultz e Claudia Bartelle na
companhia da elegante Glorinha Kalil
Red Valentino:
Paulinha
Vasconcellos
Ribeiro

Liana
Marcantonio
e Silvana
Porto Correa:
charme na
bela festa que
reuniu vips &
chics
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A elegante Claudia Wolf Ling recebeu
Bruno Astuto em sua casa

Angela Dreiffus e Marlene
Nelz na festa que levou nomes
conhecidos para a serra

Reinvente
o

A luz LED tem o poder de criar atmosferas, iluminar mundos,
reinventar o cotidiano. Descubra a versatilidade do LED com Brilia.

brilia.com

instagram.com/brilialed

facebook.com/brilialed
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moda

passarela

serrana
A

cena no imaginário é inquestionável. Não há quem fale de cidades serranas e não pense em pessoas vestidas elegantemente caminhando pelas
ruas. Entre as peças mais desejadas, couros e peles predominam.
Há 15 anos atuando para este público alto-padrão de Gramado, a D’Gregio

Pelle será a primeira loja de vestuário a integrar o complexo da Villa Sergio Bertti. E
as afinidades são muitas.
“A proposta da Villa foi determinante para a nossa decisão. Já trabalhamos com
esse perfil de clientes, eclético mas muito exigente. Aprendemos muito ouvindo
quem frequenta a loja e agora vamos ter mais um local para somar novas ideias”,
afirmam os proprietários Celso e Elaine Gregio.
O projeto da boutique é do arquiteto Rogério Menin. Para o espaço, inicialmente
junto à loja-conceito, o profissional elegeu o cinza, tom predominante nesta área do
complexo. O piso com carpete já demonstra o conforto e a referência ao toque, um
dos sentidos mais apurados para quem escolhe uma roupa.
O uso de tachas e tecido com estampa chevron – também chamada de espinha de
peixe – reforça as tendências em interiores. Espelhos em posições estratégicas para
ampliar visualmente o local ganharam molduras douradas.
Com a finalização da segunda fase do complexo, a boutique ganhará um espaço
ainda maior, em um setor com atividades culturais e gastronômicas.
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Arquitetura e
moda caminham
lado a lado nas
tendências na
Villa Sergio
Bertti

VILLA SERGIO BERTTI
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verticecom.com.br / Lounge WJW

personalização

máxima

A marcenaria da Sergio
Bertti cria cada detalhe
em uma mescla
entre artesanato e
tecnologia. Presente
em todas as etapas da
execução à instalação,
o trabalho do grupo
promove o diálogo
entre acessórios e
materiais, em um
resultado de total
sintonia

S

em pré-definições. É do zero, a
partir do desenho do projeto de
arquitetura de interiores, que a
marcenaria da Sergio Bertti ganha
forma. Sem seguir modulações e com cortes
e acabamentos que contam com a precisão
tecnológica e o olhar do artesanal, o trabalho
da fábrica funciona como uma engrenagem
perfeita de etapas.
“Entregamos o mobiliário completo, sem
terceirizar nenhuma parte do processo.
Se for previsto estofamento, iluminação e
outras possibilidades que um sob medida
permite, o arquiteto e o cliente sabem que
não haverá conflito de fornecedores. É uma
empresa respondendo por todas as etapas”,
afirma Cristiano Berti, diretor da empresa.
Desde componentes importados, como as
corrediças italianas, a tecnologias como
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as ferragens eletrônicas, todo o maquinário
passa por constante atualização para acompanhar as tendências do mercado. Após o
boom de lacas perolizadas, tendência de que
a Sergio Bertti tornou-se referência pelo acabamento de alto padrão, os efeitos naturais
das madeiras estão entre os destaques dos
ambientes da Maison.
“É sempre uma forma de mostrar o potencial
da marca. Os ambientes este ano mostram
efeitos ripados e acabamentos lavados ou
com tons muito naturais da madeira, trabalho
que estamos realizando fortemente na fábrica
e que se integrou muito bem com as propostas dos profissionais”, diz Berti.
Entre os destaques, chama a atenção a união
da marcenaria à arquitetura dos espaços, ao
revestir paredes e teto, ou estender o revestimento dos painéis para portas.

VILLA SERGIO BERTTI
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Fotos: divulgação

cortinas e persianas

silhuetas

tecnológicas

De lançamentos mundiais, como a Softcell, a modelos
consagrados, a exemplo da Pirouette, as cortinas da
Hunter Douglas promovem o encontro entre forma,
função e tecnologia
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“A tecnologia Platinum, acessada através de um
aplicativo, vai muito além do descer e subir as
cortinas com o uso do controle remoto. Pode-se criar
cenas, com a posição ideal para o seu bom dia até o
momento de dar boa noite”

C

ortinas e persianas vestem a casa. Simples e quase
entrando no time dos bordões do meio da arquitetura,
a frase sintetiza o potencial estético e a função desses
produtos. Assim como as roupas, revelam identidade e

são carregados de funções que dispensam apresentações.
Entre os lançamentos da Hunter Douglas está a Softcell. A cortina
apresenta no design o tecido com discretos bolsões, que, além
de dar forma, dosam a luminosidade no ambiente. Disponível em
10 opções de cores, a Softcell conta com bloqueio dos raios UV,
mantendo o viço de tecidos, móveis e revestimentos do ambiente.
Mas duas particularidades de seu acabamento roubam a cena.
Além do recolhimento total da cortina, mantendo o vão da janela
completamente livre quando desejado, o modelo traz um acabamento diferenciado em sua face que fica voltada para o lado
externo da esquadria, dando um toque final à arquitetura.
Presente no ambiente assinado pela arquiteta Lídia Maciel nesta
edição da Villa Sergio Bertti, a Pirouette é um produto primoroso
na estética e no manuseio. Com sistema Invist lift, a cortina tem
seus gomos recolhidos de forma que a dosagem de luz seja feita
em diferentes proporções. Seu tecido de 100% poliéster pode ser

Modelo
Pirouette:
primoroso na
estética e no
manuseio

visto em dois tamanhos de gomos e em mais de 65 composições
de cores.
E todos esses produtos e diferenciais podem ser potencializados
pela tecnologia Platinum, acessada por iPad e iPhone por meio
de um aplicativo que vai muito além do descer e subir as cortinas com o uso do controle remoto. Além de dosar exatamente a
quantidade de luz ou privacidade que se deseja para o ambiente,

Bolsões
dosam a
luminosidade
no ambiente

pode-se criar cenas, com a posição ideal para o seu bom dia até
o momento de dar boa noite.
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turismo

paisagens

de todos os ângulos

Vista do céu, a Villa Sergio
Bertti apresenta um
trajeto com bosque, lago e
arquitetura. A partir de 2015,
uma parceria com a Tri –
Transporte Rápido Inteligente
adiciona o complexo aos
roteiros turísticos feitos pela
empresa, que conta com frota
exclusiva e de alta tecnologia
para diferentes serviços

G

ramado e Canela atraem olhares até das alturas. Com voos panorâmicos
pensados para estes cenários, é possível ter uma vista de toda a região
central e de alguns de seus pontos turísticos. Em uma parceria com a Villa
Sergio Bertti, a Tri – Transporte Rápido Inteligente vai ampliar essas possibilidades. Um recanto para pouso dentro do complexo permitirá a chegada rápida
para eventos ou até mesmo para um passeio por todo o percurso.
Dedicada ao desenvolvimento de voos exclusivos, a empresa Tri – Transporte Rápido Inteligente atualmente conta com dois helicópteros, jatos e aviões turbo-hélice à
disposição dos clientes. Fundada em 2014, a Tri iniciou suas atividades na cidade de
Canela. Em setembro de 2015, expandiu seu portfólio para a capital gaúcha, Porto
Alegre. “Estamos em constante aperfeiçoamento, com o intuito de atender às necessidades e aos anseios de todos os nossos clientes. A região serrana, especialmente
Canela, conta com uma excelente estrutura, e os voos de helicópteros e fretamentos
aéreos agregam ainda mais aos atrativos turísticos oferecidos pela cidade”, ressalta
Tiago Esmeraldino, executivo que comanda as operações da Tri.

Voos cânions - Das 10h30min às 14h30min, a paisagem é esculpida pelas formações
rochosas do Itaimbezinho e de Fortaleza, em Cambará do Sul. Diante das imensas
fendas dos cânions, o passeio estende-se por piqueniques, degustação de espumantes e muita contemplação.
Terroir Cave Geisse - Em Pinto Bandeira, próximo a Bento Gonçalves, a vinícola Cave
Geisse se transforma em um cenário para um passeio de helicóptero encantador para
os amantes de espumantes.
Tri Terroir Casa Valduga - Passeio para quem aprecia um bom vinho e a alta gastronomia. Após sobrevoar o Vale dos Vinhedos, o pouso é na vinícola Casa Valduga,
com parada no restaurante da casa, o Maria Valduga.
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As anfitriãs
Rita Valentini
Berti e
Adriana
Cauduro
no evento
Luxury Day
Ladies

eventos

Foto: Liane Neves

Vanessa Leite e
Luiza Leite no
evento Luxury
Day Ladies

Dania e
Tibúrcio
Grings na
vernisage
de Bez
Batti

Joseane Castro e Fernando Luchese na abertura
da exposição “Arte Brasileira Acervo da Villa”

Texto

O marchand
Jorge Karam
na exposição
“Mestres
Históricos da
Arte Gaúcha”

Foto: Liane Neves

Hugo França
prestigiando
a exposição
individual do
artista Bez Batti
no detalhe, em
sua escultura,
“O Sol na minha
Janela”

A Secretária de Turismo de Gramado, Rosa
Helena Pereira Volk e o curador Cézar
Prestes na inauguração da Galeria da Villa

Rosa Leal
e seus
braceletes
italianos
no Luxury
Day Ladies

Ruy e Arminda
Lopes na
abertura da
exposição
“Arte Brasileira
Acervo da Villa”
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hotelaria

trabalho

Espaços com mobiliário móvel permite que
diferentes convenções e comemorações sejam
realizadas nos hotéis do grupo

cinco estrelas

M

esmo quem viaja a trabalho quer o
conforto de um final de semana de
descanso. Unir as duas situações
tornou-se um foco que tem trazido
resultado para a rede de hotéis Laghetto, principalmente em períodos de baixa temporada.
Com forte presença em cidades da serra do Rio
Grande do Sul e na Capital, a rede não dispensou
esforços em seus centros de eventos, fazendo
valer dados de pesquisas como a realizada pela
Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Embratur. A indústria de eventos mais que quintuplicou em 12 anos.
A versatilidade é o que tem atraído cada vez mais
clientes. São espaços moduláveis, dos mais variados segmentos, que podem atender desde
casamentos a convenções de empresas. Confira
três destaques apontados pelo gerente comercial
e de marketing da empresa, Carlos Augusto Blodorn.
Centro de Eventos Hotel Laghetto
Viverone Bento Gonçalves
O centro de convenções possui um amplo foyer,
espaço VIP e três salas moduláveis para até 200
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pessoas em auditório, além de disponibilizar
datashow, flipchart, sonorização, microfone
sem fio e porta-banner. O espaço comporta
eventos corporativos, seminários, casamentos e
formaturas.
Centro de Eventos Hotel Laghetto
Viverone Moinhos - Porto Alegre
São três salas moduláveis que, juntas, formam
um auditório para mais de 300 pessoas, além de
um amplo foyer que também comporta até 300
pessoas em coquetéis. O espaço recebe semanalmente eventos empresariais, seminários, casamentos, comemorações e formaturas.
Centro de Eventos Laghetto
Siena Gramado
Com capacidade para até 500 pessoas,o centro
de eventos do Hotel Laghetto Siena, a sala Mário
Lago e a sala Walter Hugo Khouri oferecem uma
estrutura ideal para convenções profissionais,
encontros e congressos de empresas e organizações de modo geral. Já no Foyer é possível
realizar casamentos, formaturas e outras festas
contando com a qualidade da Laghetto Hotéis na
sua comemoração.

Cyclop

www.scheer.com.br | scheer@scheer.com.br | 54 3224.3066
Atuação em mais de 60 países e presente nas maiores churrascarias do mundo.

/scheerchurrasqueiras

@scheerchurrasqueiras
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revestimentos

setedesejos

A superfície ultralisa e de alta resistência já seria
o suficiente. Mas agora, novas cores integram a já
variada cartela cromática do Dekton
88
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A aparência
do concreto
foi uma das
apostas da
marca, em
meio à alta
do estilo
industrial

Q

uestões técnicas alçaram o Dekton a um dos materiais
queridinhos das últimas temporadas para projetos de
arquitetura de interiores. O material sintético, que está
presente nos ambientes assinados da Villa Sergio Bertti,

é uma afinada mistura de matérias-primas utilizadas na fabricação
de vidros, porcelanas e superfícies de quartzo. Também é versátil
por sua cartela de cores.
Aos 22 tons existentes, no Salão Internacional da Construção – a
Construmat 2015 –, realizado em Barcelona, somaram-se novas
gamas. As coleções da marca seguem as linhas Solid Collection,
Natural Collection, Tech Collection e Wild Collection.
Os novos matizes seguem as correntes atuais do design e da arquitetura de interiores que apostam em cores sóbrias e elegantes. O

Referência aos
veios de pedras
naturais também
integram os
lançamentos

cinza surge em nova leitura, assim como o ocre, para aqueles que
voltam suas atenções a uma proposta vanguardista.
Ainda nas novas gamas, o aspecto natural do concreto é evidenciado, fortemente marcado pela referência industrial. Assim como
inspirações naturais, como o lançamento que remete às pedras naturais espanholas, origem do Grupo Consentino, do qual a Dekton
faz parte. Finalizam as novas e ousadas propostas as versões que
trazem a aparência da madeira, em tom escuro ou claro, marcadas
pela presença de efeito de veios na superfície, para uma integração
perfeita com o mobiliário.
VILLA SERGIO BERTTI
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loja-conceito
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versatilidade

na vitrine
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loja-conceito

Em um dos espaços, o cinza-chumbo da
laca foi o condutor da proposta, definida
como cosmopolita

A

o inovador adicione a versatilidade. O conceito do complexo da Villa Sergio Bertti é,
por si só, ousado. Um dos espaços que
mais representa o quão múltiplo pode ser

esse trabalho é a loja-conceito.
Com 500 metros quadrados, o showroom apresenta
ambientes com personalidades distintas, mas com a
assinatura ímpar da marca.
“Foi um espaço muito pesquisado por nós em viagens. Tem um pouco do conceito das lojas francesas
não apenas no estilo estético mas também na forma
de apresentar o produto”, explica Rita Berti.
Além de ser o ponto que interliga a Galeria da Villa
e a Boutique, os espaços assinados pelo arquiteto
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grise.com.br

UMAHISTÓRIA
CHEIADESABOR

A Prawer conta com três lojas em Gramado e lojas licenciadas em diversas cidades
brasileiras. Foi a primeira fábrica a proporcionar visita conduzida na sua área de produção,
onde é possível assistir ao trabalho dos artesãos e sentir o aroma delicioso do chocolate.
Há 40 anos a Prawer investe na abertura de novos mercados, tornando-se uma marca
referência em todo o Brasil reconhecida por oferecer produtos que encantem seus clientes.
Venha descobrir os sabores desta deliciosa história, repleta de sonhos e conquistas.

FÁBRICA & LOJA

ARMAZÉM PRAWER

Av. das Hortênsias, 4100 | Gramado

Av. Borges de Medeiros, 2759 | Gramado

www.prawer.com.br

facebook.com/chocolatesprawer | instagram.com/chocolatesprawer

loja-conceito
Rogério Menin foram criados com móveis executados pela marcenaria da Sergio Bertti, peças
de mobiliário exclusivo e objetos selecionados
em viagens a feiras nacionais e internacionais.
“A proposta de divisão dos ambientes é para que
a pessoa encontre exatamente o que está procurando para a sua casa, já em um espaço ambientado. É a melhor forma de visualizar como o produto pode ser inserido em um projeto”, diz Rita.
O primeiro pavimento conta com ambiente de
assumida inspiração urbana, com mobiliário em
linhas retas e predominância da laca cinza grafite
escura. Entre estofados italianos e louças portuguesas, segundo Menin, o que se sobrepõe é
o tom atemporal, a “arquitetura que pode falar
a mesma língua em qualquer lugar do mundo”.
Ainda no térreo, a temática que remete ao estilo
da marca Ralph Lauren é reforçada pela marcenaria nas cores branca e azul e por um mobiliário
Ícones do design mundial e peças assinadas por
designers nacionais também incrementam o mix

O indefectível
clima da serra
gaúcha é
lembrado em
um dos espaços,
com proposta
entre o rústico e
o country
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loja-conceito

A marca americana Voluspa ganhou um lugar
de destaque na loja-conceito. Mais do que
os aromas, as peças chamam a atenção pelo
poder de decoração e encantamento

descontraído. “Mas sem perder a identidade da Sergio Bertti, sofisticada mesmo quando casual”, reforça Menin.
No segundo pavimento, o setor de Aromas amplia a experiência sensorial do
visitante com um recanto de 20 metros quadrados com fragrâncias para casa
importadas da marca norte-americana Voluspa. “É uma marca muito sofisticada, que embora seja vendida no Estado, merecia uma atenção especial. Além da
questão aromas, a decoração também é valorizada”, completa Rita.
Ainda no showroom, o clima de montanhas foi recriado com referências country – destacadas pela madeira natural, pelo couro e por peles.
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esquadrias

Do berço do design

para o conforto brasileiro

N

ão há mais espaço para escolher entre beleza, qualidade e resistência na arquitetura de alto-padrão. O cliente quer, em um
mesmo produto, todas essas qualidades. E, de quebra, opções
cada vez mais personalizadas e alinhadas com seu estilo.

Tecnológicas e reforçadas, as esquadrias de alumínio da Divelle, empresa do Grupo Cinex, são uma afinada união entre o design europeu, mais
precisamente o italiano, e o alto desempenho. Destacam-se nos produtos, entre outros diferenciais, a vedação contra água e permeabilidade do
ar, a resistência ao vento e os confortos térmico e acústico presente nos
ambientes da Villa Sergio Bertti. Tais características garantem à empresa
certificação pelas normas europeias EN e ISO.
“A Divelle traz um patamar de qualidade superior ao mercado nacional,
Não há limites na
arquitetura contemporânea
– e na tecnologia das
esquadrias de aluminío.
Alida a grandes vãos de
vidro Cinex, promovem total
integração com o exterior,
quando desejado

sendo fruto de nossas pesquisas em materiais e tecnologias”, diz César
Cini, presidente do Grupo Cinex.
O sistema Thermal Break, que funciona como uma barreira, mantém as
faces de alumínio isoladas e retarda a transmissão térmica nos ambientes. Já a alta eficiência do conforto acústico é possibilitada pelas câmaras
de gás argônio com, no mínimo, 12mm e pela laminação com diferentes
espessuras.
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Fotos: Claudio Fonseca

ida

arte sempre
Em 2015, a parceria
da Sergio Bertti
com o premiado
designer Ronald
Sasson foi um dos
destaques da IDA,
realizada durante
a ArtRio. As peças
inéditas e numeradas
somam-se a um
trabalho reconhecido
internacionalmente

Banco Igarapé
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no caminho

De Beers

Marquesa
de Santos

U

ma velha nova paixão. Ronald Sasson mantém através do design arte uma
constante experiência de retorno à sua atividade de artista plástico, exercida
por mais de uma década em Curitiba.
“Não digo que o design em escala não me dá prazer. Também tenho um retorno

muito exitoso com esse tipo de trabalho. Mas as peças numeradas nos libertam de amarras
e garantem uma certa falta de pudor no uso de materiais e formas”, diz Sasson.
Ao longo de sete anos, os encontros profissionais entre o designer e a marca Sergio Bertti
renderam prêmios. Entre eles, o IF Design Award com o banco Luzia e o A’ Design Award

Com série de 10 peças
para cada uma das
criações, o potencial
artístico de Ronald
e a expertise do
acabamento manual
e exclusivo da Sergio
Bertti foram elevados
ao desafio máximo

& Competition com a poltrona Zózimo, criações do studio de Ronald e fabricação da marca
gramadense. Este ano, no entanto, a arte ganhou prioridade explícita – embora sempre
presente nas entrelinhas – em sua participação na ArtRio. Mais precisamente na IDA, feira
de design realizada paralelamente, no Rio de Janeiro.
Com série de 10 peças para cada uma das criações, o potencial artístico de Ronald e a
expertise do acabamento manual e exclusivo da fábrica foram elevados ao desafio máximo.
“As peças feitas para a IDA vêm ao encontro do momento em que estamos, voltado para
a arte, o design numerado e uma mão de obra cada vez mais especializada. São meses
de envolvimento direto com o autor das peças, onde os protótipos são feitos com muito
esmero. A ideia de trabalhar o móvel como uma obra de arte integra nosso grande conceito
hoje”, afirma o diretor comercial da Sergio Bertti, Cristiano Berti.
O resultado você acompanha nestas páginas.

Montecristo
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parceiros e fornecedores

A

F

M

ALTERO
altero.com.br

Fernando Thunm
fernandothunm.com.br

Màira Ritter
mairaritter.com.br

Ana Hnszel e Marcelo Polido
polidoarquitetura.com.br

FOREST
forestdecor.com.br

MANJABOSCO DECOR
manjabosco.com.br

ART WINDOWS
artwindows.com.br

Maria Cecília Sperb
mariacecilia.sperb@hotmail.com

B

GALERIA DA VILLA
villasergiobertti.com.br

BRILIA
brilia.com

G3 FANTONI
g3fantoni.com.br

P

BELA VISTA CORTINAS
belavistacortinas.com.br

GRANITOS.COM
granitos.com.br

PALLADIO’S DECOR
palladios.com.br

C

H

PRAWER
prawer.com.br

CASA SERRA ACABAMENTOS
casaserraacabamentos.com.br

HUNTER DOUGLAS
hunterdouglas.com.br

R

CHANDON
chandon.com.br

I

Renato Bing
bingrenato@gmail.com

CINEX
cinex.com.br

INEIDE CORTINAS
ineidecortinas@yahoo.com.br

CONSTRUTORA CASA DA MONTANHA
construtoracasadamontanha.com.br
COSENTINO
cosentino.com
CRISTAIS DE GRAMADO
cristaisdegramado.com.br
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G

Marcele muraro
marcelemuraro.com.br

INFINITO ASSESSORIA
infinitoassessoria.com.br

J
JASMIN TAPETES
jasmintapetes.com.br

D

Joana Braescher
jobraescher@hotmail.com

DECOR CASA
decorcasagramado.com

K

DEKTON
dekton.com

KUROTEL
kurotel.com.br

DIVELLE
divelle.com.br

L

E

LAGHETTO
laghettohoteis.com.br

ELEMENTU’S CORRIMÃOS
elementus.ind.br

Lídia Maciel
lidiamaciel.arq.br

ELÉTRICA FERRARI
tiagolufe@hotmail.com

LUZES DO MUNDO
luzesdomundo.com.br
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Rogério menin
rogerio@rogeriomenin.com.br
Rudelger Leitzke
rudelgerleitzke.com.br

S
SCHEER CHURRASQUEIRAS
scheer.com.br
SELECT PAPER
selectpaper.com.br
SM CONCEPT
smconcept.com.br
SONDA CALEFAÇÃO E AR CONDICIONADO
sondaclima.com.br

T
tidelli
tidelli.com.br

V

VARANDA DAS BROMÉLIAS
varandadasbromelias.com.br
VIDROS MICHAELSEN
vidrosmichaelsen.com.br
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