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Projetos inteiramente 
criados para eles exaltam 
a diversidade de estilos

LIFEstyLE 
MAsCULINO

DESIGN FUNCIONAL
CUbAS vErSátEIS E mODErNAS 

GArANtEm COmpOSIçõES 
ChEIAS DE pErSONALIDADE

CArtÃO DE vISItA
FAChADAS ANtIGAS 

E INtErIOrES rENOvADOS
Em tOtAL hArmONIA

Singapura é destino certo para quem 
busca uma atmosfera vibrante

METRÓPOLE ORIENTAL
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Propostas atemporais e 
repletas de personalidade

LImItED EDItION
LUxO E SOFIStICAçÃO Em pEçAS

DE DESIGN ExCLUSIvO

Leveza e funcionalidade em projetos
de varandas cheias de charme

REduTO dE fREscOR

FOrmA E CONtEúDO
tENDêNCIA NO DECOr, A GEOmEtrIA 

prOtAGONIzA ESpAçOS mODErNOS

INspIrAçãO
INDUstrIAL

Com interiores deslumbrantes, 
moradas priorizam o aconchego

jOIE DE 
vIvrE

A mAGIA EStá NO Ar!
INSpIrAçõES ENCANtADOrAS

NO UNIvErSO INFANtIL

âNGULO pErFEItO
ArqUItEtUrA ArrOjADA NA

COrEIA DO SUL vALOrIzA O 
CONtAtO COm A NAtUrEzA

A luz na sua melhor forma em peças
que surpreendem pela beleza

dEsIgN APuRAdO
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Luz natural e aconchego 
protagonizam projetos  

repletos de vida

bELEzA E 
ENErGIA

DEtALhES rEFINADOS
ItENS pArA A SALA DE bANhO 

ChEIOS DE pErSONALIDADE E EStILO

LEvEzA E rOmANtISmO
tONS pAStEL ENCANtAm NA

mODA E NO DéCOr

Maison Sergio Bertti apresenta elegantes 
ambientes na serra gaúcha

LuXO cONcEITuAL



134 | REVISTA DECOR

acontece
Maison sergio Bertti

LuXO

As principais tendências em arquitetura e decoração podem ser conferidas na terceira edição da Maison 

Sergio Bertti, que une a sofisticação das peças autorais da renomada marca com dez ambientes assi-

nados por profissionais da área. Todos os espaços seguem a proposta de luxo e alto padrão, traduzindo 

o conceito de qualidade e requinte da mostra realizada na serra gaúcha. Entre as apostas, a Maison 

oferece diversidade de estilos, que incluem desde ambientes que primam por traços leves até projetos 

requintados e aconchegantes. 

O complexo da Maison também garante o conceito multifuncional com arte, gastronomia e moda, além 

de uma loja-conceito, assinada pelo arquiteto Rogério Menin, com 500 m² e produtos da marca. A 

essência artística da exibição acontece na Galeria da Villa, que tem curadoria de Cézar Prestes, e inclui 

uma exposição inédita do inovador designer Hugo França.

O espaço segue recebendo apreciadores de decoração e arquitetura até o dia 13 de dezembro, na Ave-

nida Borges de Medeiros, 4840, em Gramado (RS). A seguir, confira alguns dos ambientes da mostra.

Maison Sergio Bertti aposta em ambientes elegantes e 

cheios de personalidade com um toque autoral

cONcEITuAL
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BOSQUE DOS ÁLAMOS
FERNANDO THUNM

As belas formas dos álamos de 
mais de quatro metros de altura, 
plantados na primeira edição da 

Maison, compõem o entorno 
da área externa. Os mil metros 

quadrados contam também com 
deck e piso em porcelanato 

rústico com aparência de pedra 
natural. As pérgolas cinza-

chumbo completam o visual da 
fachada da casa
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acontece
Maison sergio Bertti

1 | GALERIA DA VILLA | HUGO FRANÇA
Mais de 15 peças assinadas por Hugo França podem ser visitadas na exposição inédita. 
Os trabalhos são compostos a partir de espécimes de araucária, grápia, canjerana e 
eucalipto e o destaque principal fica por conta de uma grandiosa mesa de mais de cinco 
metros de comprimento, além de poltronas e esculturas

2 | CONFRARIA DA VILLA | ANA HNSZEL E MARCELO POLIDO
A beleza da paisagem se mescla ao conforto de texturas como couro, madeira e pedra 
no ambiente funcional para eventos de pequeno porte. A mesa de madeira maciça 
Sergio Bertti ganha destaque especial com seu delineado marcante, assim como os 
vazados de marcenaria, que permitem o estímulo visual do verde das áreas externas

3 | REFÚGIO URBANO | JOANA MULLER BRAESCHER
Cores suaves e texturas elegantes caracterizam a essência feminina do ambiente, 
planejado com contrastes sinuosos no mobiliário e acabamentos que trazem 
luminosidade e aconchego. A estampa chevron e os detalhes em couro e cortina em 
linho adicionam charme delicado ao décor

4 | DRINK LOUNGE CHANDON | LÍDIA MACIEL
Inspirado na versatilidade das espumantes, o ambiente em tons claros como o branco 
e o rosa-pele se harmoniza perfeitamente com os acabamentos em laca e fundo 
espelhado na estante. As peças elegantes formam um belo contraste com o piso vinílico 
escuro e o tapete cheio de personalidade

5 | HALL, LAVABO E BIBLIOTECA | MÀIRA RITTER
Contemporâneos, os três ambientes são marcados por tendências diferenciadas. Os 
traços geométricos caracterizam o hall, que tem revestimento de madeira nas paredes. 
As tonalidades de azul-marinho e branco se sobressaem tanto nos detalhes e no 
mobiliário quanto na iluminação

1
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6 | RED IS BEAUTIFUL | MARCELE MURARO
Toda a exuberância das cores quentes traduz o estilo do espaço de leitura, que combina 
a essência feminina da cor marsala com o luxo do veludo e da madeira. O charme das 
antigas bibliotecas, com linhas de marcenaria e carpete se soma a espelhos e molduras 
douradas, garantido o visual moderno e imponente

7 | HAVING FUN | MARIA CECÍLIA SPERB
Destinado a momentos de lazer e descontração, o ambiente remete a uma atmosfera 
divertida e de relax. A composição da mesa de carteado com as confortáveis poltronas 
fazem contraste com a luminária fúcsia e adicionam personalidade e leveza, assim 
como o sofá clássico de couro e as cadeiras com estampa chevron

8 | FUGA CONTEMPLATIVA | RUDELGER LEITZKE
A modernidade impera no visual versátil do projeto que une peças sofisticadas como 
as poltronas em tonalidade suave com o piso que lembra os tecidos de jacquard e é 
composto de ladrilhos hidráulicos. Ao fundo, a grande lareira horizontal acrescenta 
personalidade com revestimento de placas em cobre

9 | SUÍTE DO COLECIONADOR | RENATO BING
O equilíbrio das candy colors escolhidas para compor o dormitório revelam o aconchego 
dos tons pastel de elementos como o tapete em pele e o mobiliário. A proposta se 
completa com o lambri azul claro nas paredes e as obras de arte com tonalidades 
sóbrias. Feminino, o espaço recebe tendências florais

10 | BISTRÔ DAS ARTES | ROGÉRIO MENIN
Projetado para receber eventos, sejam eles numerosos ou mais restritos, o ambiente 
funcional tem opções imponentes. Texturas como couro e estamparia incluem um toque 
de conforto a sofisticação das tonalidades escuras. A iluminação aquece as peças em 
madeira ebanizada
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target
HUgo FranÇa

O anseio em mostrar o quão relevante é a utilização consciente dos resquícios 

encontrados no meio-ambiente conduz a trajetória de Hugo França, que segue 

uma carreira voltada à consciência ecológica. O olhar apurado do profissional 

transforma resíduos de madeira em belíssimas peças de mobiliário. Para muitos, 

o que então era considerado descarte ganha nova vida e possíveis histórias. 

A preocupação com a causa iniciou quando o porto-alegrense se mudou 

para Trancoso. Lá vivenciou a grande devastação da Mata Atlântica no sul da 

Bahia. “Era tão absurdo! Eu vi a quantidade de resíduos que as queimadas 

e extrações irresponsáveis deixaram pra trás e entendi que aquilo também 

era um recurso, talvez um método eficaz de falar sobre a importância do 

uso consciente do que a natureza oferece”, explica o designer.

Formado em engenharia de produção, o profissional une a técnica da gra-

duação com o feeling artístico, dando, ao mesmo tempo, forma e alma às 

peças que cria. O desafio desta vez foi retornar ao sul do país e trabalhar 

com espécies da região. A proposta foi uma oferta da marca moveleira 

Sergio Bertti que vai expor o trabalho do artista até o dia 13 de dezembro, 

em Gramado, Rio Grande do Sul, na Maison Sergio Bertti. 

Em parceira com a Villa Sergio Bertti e com a curadoria de Cézar Prestes, 

araucárias, grápias, canjeranas e eucaliptos ganharam novas formas. Um 

dos destaques da mostra, a mesa de araucária, com cinco metros e meio 

de comprimento e quase duas toneladas, será leiloada e a renda obtida 

será revertida em ações sociais na serra gaúcha. 

Nas próximas páginas, confira a entrevista que Hugo França concedeu 

à Revista Decor e conheça um pouco mais de seu trabalho sustentável.

Sustentabilidade em foco
A preocupação ambiental instiga e conduz o trabalho do designer Hugo França
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target
HUgo FranÇa

Revista Decor - O que serve de inspiração na 

hora em que está criando?

Hugo França - O que mais me inspira são as 

formas das árvores. Interfiro o mínimo possível 

para que a memória de cada uma permaneça. 

Cada novo tronco ou raiz é uma nova história. 

Não costumo fazer projetos antes de analisar a 

madeira com que vou trabalhar. A ideia do de-

senho surge a partir do material. É ele que me 

instiga, que estimula meu olhar e meu raciocínio.

Decor - Em sua obras você utiliza material bruto 

da natureza. Como funciona o processo de trans-

formação da peça?

França - Começamos com a busca da raiz de pequi 

na mata. Essa peça é levada para um de nossos 

ateliês em Trancoso, de caminhão. Em alguns 

casos, já visualizamos formas para essas peças 

na hora. Em outros, isso leva um tempo. Muda-

mos de ideia algumas vezes. O próximo passo é 

idealizar o produto e fazer as primeiras marcações 

com giz. Em seguida, começa o trabalho com a 

motosserra, muito delicado e minucioso, onde 

damos as primeiras formas à madeira. Logo, o 

acabamento, quando “lapidamos” alguns poucos 

detalhes, lavamos, lixamos e passamos verniz na 

madeira. Daí, a peça está pronta.

Decor - Qual a mensagem que você quer deixar 

para as pessoas a partir suas obras? 

França - Procuro usar o meu trabalho para levar 

educação ambiental para as pessoas. Minha obra 

fica no limiar entre o design e a arte. Adotei um 

termo criado por Ethel Leon para falar das minhas 

peças: “esculturas mobiliárias”, pela precisão com 

que explica sua poética. O principal objetivo das 

minhas obras é ajudar a despertar a consciência 

ecológica, através de criações que preservam as 

formas orgânicas e texturas das árvores. Minha 

interferência é mínima, realizada após diálogo 

criativo que estabeleço com a matéria-prima.

Decor - Como você observa o mercado do design 

em relação aos artistas que buscam inspiração na 

natureza e que se preocupam com a reutilização 

e a sustentabilidade? 

França - É uma tendência cada vez maior artistas 

e designers buscarem conceitos sustentáveis ligados 

à natureza. Apontar o caminho da utilização res-

ponsável dos recursos é uma das funções principais 

do design. Nós estamos em contato constante com 

materiais e técnicas que atendem aos mais dife-

rentes processos de produção. Podemos e devemos 

assumir a responsabilidade de sermos exemplo do 

uso consciente das matérias-primas e tecnologias.

Decor - Hoje, a sustentabilidade é um conceito 

bastante difundido, mas nem sempre foi assim. 

Banco Sororoca caSulo arancaBé
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Em sua carreira, você já sentiu alguma dificuldade 

por seguir um foco sustentável? 

França - Sim, muitas, principalmente junto a ór-

gãos do governo ligados ao meio ambiente. Eu fico 

feliz por perceber que as pessoas estão entendendo 

cada vez melhor do que trata a minha poética, do 

discurso de uso consciente dos recursos. Espero 

espalhar ainda mais esta causa e atrair o olhar 

do governo para a ideia de reaproveitamento dos 

resíduos de madeira com meu projeto de mobiliário 

público, que prevê o uso das árvores condenadas 

das cidades para produção de esculturas mobiliárias 

para uso dos cidadãos.

Decor - Durante suas exposições, qual o lugar que 

mais gostou de visitar? 

França - Os Emirados Árabes, por se tratar de um 

lugar e uma cultura muito diferentes para nós.

Decor - Como funciona o trabalho e processo de 

criação das peças com a sua equipe? 

França - A minha equipe de operadores de mo-

tosserra é sempre a mesma, porque é um trabalho 

muito especializado. A mão de obra local é para 

o acabamento das peças e isso tem dado um 

bom resultado.

Decor - Como é feita a escolha dos profissionais 

envolvidos neste processo? 

França - No caso do acabamento, tem que ter 

uma boa habilidade com a operação de lixadeira 

angular. Os operadores de motosserra são profis-

sionais que estão há anos comigo e desenvolveram, 

com a vivência e com a prática, as habilidades 

para manuseio da motosserra. Nas mãos deles, a 

motosserra ganha uso invertido: o de fazer nascer 

uma peça nova, de criar novas oportunidades.

Decor - O que te motivou a criar aqui no Rio 

Grande do Sul? Como foi estar de volta à terra 

natal e trabalhar com espécies locais? 

França - Foi o convite de Cézar Prestes e a possi-

bilidade de estar mais próximo das minhas origens 

e manusear árvores que conhecia, mas nunca 

havia trabalhado. Estou empolgado por produzir 

essa mostra composta por 10 peças das mais 

variadas dimensões, produzidas exclusivamente 

com madeiras locais, com o intuito de estabe-

lecer uma experiência sensorial e emocional dos 

expectadores com a natureza.

Decor - O que essa mostra representa em sua 

vasta carreira? Qual sua opinião sobre a iniciativa 

da Sergio Berti que oportuniza que diversos artistas 

mostrem o seu trabalho?

França - A possibilidade de divulgar melhor o meu 

trabalho no Sul e exportar para o Mercosul. Esta 

é uma iniciativa extremamente importante para 

a Serra Gaúcha e para a arte.
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