Setembro de 2011

projeto
Rita Corrassa Remião
Designer de Interiores
Blog: designerdeinteriores.net
ritinha.remiao@gmail.com
Cidade: Cachoeirinha
Nádia Flores e Festas
Flores e objetos decorativos
www.nadiaflores.com.br
Cidade: Gravataí

Com a chegada da primavera, vale a pena
investir em peças que tragam para a casa as cores
e o clima da estação. Para nos ajudar nesta tarefa
pedimos ajuda a designer de interiores, Rita Corrassa Remião, que decorou o mesmo mobiliário de
duas formas diferentes. “Utilizar objetos delicados
e misturar florais mostram a delicadeza do lar” diz
Rita.
A primeira decoração nos remete a um móvel
que conta a história dos vinte e cinco anos de
casamento dos ocupantes do ambiente. Objetos
herdados de familiares de ambos são dispostos
harmonicamente no mobiliário, é o caso vaso em
cerâmica do nicho central e do relógio despertador
do início do casamento. Caixas decoradas guardam as recordações do namoro, casamento, nascimento dos filhos, netos e momentos especiais do
casal. “Objetos contemporâneos misturados com
rústicos, deixam claramente definido dois períodos
distintos do casamento”, explica Corrassa.
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a estação do romantismo
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Vasos contemporâneos
expressam o atual
momento da casa

As rosas
simplificam
a felicidade
da vida a
dois

Canecas
comemorativas a
data - Bodas
de Prata

O vaso negro em
cerâmica ostenta
rosas vermelhas que
representam o fervor
do sentimento do
casal

Sala de jantar

Estatueta “Casal de
Gatinhos”

Na segunda combinação, a designer de
interiores, idealizou um móvel jovial para
um casal de recém casados, que trouxeram
lembranças da viagem de lua de mel e adora
objetos com designer arrojado, como o relógio de mesa que fica em destaque no móvel.
“As peças em duplicidade significam a
união dos jovens. A escultura dos gatinhos
revela bem esse momento” afirma Rita.
Vasos e objetos de cores mais tradicionais juntamente com o colorido das taças,
distribuídas na bandeja de espelhos revelam
a ousadia do casal, que fogem das combinações triviais.

