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adeira natural junto a cores suaves ou em
marcantes contrapontos forma conjuntos
harmonizados pelo design,presente do piso
ao teto dos ambientes.A aplicação dessas
tendências internacionais está reunida em
Gramado até 13 de dezembro,dentro de um
complexo arquitetônico voltado ao décor.
Com 10 propostas para interiores e exteriores,
assinadas por 11 profissionais,aVilla Sergio
Berti promove a terceira edição da Maison
Sergio Bertti,exposição com inspirações
distintas.Apesar de privilegiar itens de alto
padrão,os arquitetos e designers propõem
abordagens autênticas e criativas.
– É uma tendência desmistificar a ideia de
que,por estar na Serra,o ambiente precisa ser
colonial e rústico.Pode ser contemporâneo
com charme – ressalta a designer de interiores
Ana Hnszel,autora de um projeto funcional
com o arquiteto Marcelo Polido (7) que inclui
madeira de forma autoral,como também faz
com maestria Rudelger Leitzke (5).
A interpretação das tendências se revela
ainda na aplicação de acabamentos em
tons como rosa,amadeirados e marsala,
valorizados pelo jogo de estampas e pela
iluminação.Vale desde spots,abajures,
lustres pendentes e de piso até superfícies
retroiluminadas.Esse desfile de espaços está
aberto de terças a domingos,das 13h30min
às 19h,na Avenida Borges de Medeiros,4.840,
em zona elevada de Gramado.O ingresso custa
um quilo de alimento não perecível ou R$10.
Em paralelo à mostra de ambientes,
concentrados em duas construções e jardins,
está aberta ao público,no prédio da Galeria da
Villa,exposição gratuita do escultor e designer
gaúcho Hugo França,de segundas a domingos,
das 10h às 18h.Além da mesa de jantar do
bistrô funcional (8),na galeria há também
esculturas mobiliárias de bancos e cadeiras,de
troncos tombados de árvores como araucária
e grápia,executadas por Hugo e sua equipe
entre o jardim e a fábrica do complexo que
inclui ainda loja,com interiores decorados por
Rogério Menin.(Nathália Carapeços)
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EXPOSIÇÃO COM 10 AMBIENTES EM GRAMADO
PROPÕE SOLUÇÕES DENTRO DO NOVO LUXO:
UNIÃO DE ACONCHEGO COM PERSONALIDADE
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Maria Cecília Sperb (1 Having Fun), Máira Ritter (2 Biblioteca
(foto),Hall e Lavabo),FernandoThunm (3 Bosque dos
Álamos),Renato Bing (4 Suíte do Colecionador),Rudelger
Leitzke (5 Fuga Contemplativa),Joana Braescher (6 Refúgio
Urbano),Ana Hnszel e Marcelo Polido (7 Confraria daVilla),
Lídia Maciel (8 Drink Lounge Chandon),Marcele Muraro
(9,Red is Beautiful) e Rogério Menin (10 Bistrô das Artes)
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Tendências do mínimo ao máximo

Luxuosos e autênticos,os ambientes trazem composições que chamam a atenção pela
personalidade: no espaço de Ana Hnszel e Marcelo Polido (acima),a estética foge do excesso:
madeira,couro e pedra encaixam no estilo – monocromático,como o de Lídia Maciel (10),
este sobre base branca.Na amplitude do estar de Rudelger Leitzke (5),além do piso,marca a
grande lareira revestida de Dekton escuro,em contraste com a predominante madeira clara.
Dentro das tendências cromáticas,a mistura de rosa e azul proposta por Renato Bing (4) dá
leveza e equilíbrio ao ambiente.Na obra de Marcele Muraro (9),surpreende o quadro no teto
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BASE MILANO c/
vidro - laca corda

BASE VIVENDI
c/ vidro - mel

De: R$ 5.628,

Por: R$ 3.377,

De: R$ 6.580,

Por: R$ 3.948,

MESA MILANO - mel

De: R$ 1.991,

De: R$ 2.590,

Por: R$ 1.195, un.

Por: R$ 1.554, un.
CADEIRA MERIDIEN c/ braços - laca corda

De: R$ 4.059,

Por: R$ 2.435,

De: R$ 1.996,

Por: R$ 1.198, un.

CADEIRA VIVENDI - mel
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CADEIRA MÔNACO - mogno
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