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Juliana Fabrizzi Arquitetura 

DESCONTRA ÃO NA mEDiDA
ElEmEntos vazados, toques descontraídos, jardins vErticais E fotografias rEvElam as 
histórias dos propriEtários dEstE apartamento em são paulo fotos raphaEl BriEst

A
ntes de iniciar um projeto, Juliana 
Fabrizzi propõe aos futuros moradores 
uma dinâmica especial – é aí que começa 
a mostrar uma das características de seu 
escritório, a alegria e a ludicidade que 
envolvem o processo. “Neste jogo, 
conhecemos as preferências dos clientes, 
seus gostos e expectativas. Daí surge, 

sempre, a nossa maior inspiração”, conta. 
Neste apartamento de 190 m² em São Paulo, 
cheio de verde e de elementos de 
personalidade, muitas descobertas vieram à 
tona. Essas histórias se revelam nas paredes. 
Em uma delas, ganha destaque uma foto 
especial de viagem do casal, feita pela 
proprietária, que é fotógrafa. Em outras, os 
jardins verticais injetam frescor e vida no dia a 
dia. Já num terceiro ponto, a divisão com 
elementos vazados alia funcionalidade e 
estética, permitindo a entrada de luz. Na base 
neutra, tons mais fortes aparecem e tornam o 
conjunto descontraído. É na autenticidade que 
a arquiteta firma sua assinatura. Jamais repete 
fórmulas, mas mantém sempre um item. 
“Nunca deixamos faltar em nossos projetos 
alegria. Mesmo que seja um toque de 
descontração em um ambiente mais sóbrio”. l
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Acima, o home theater traz sofá BRENTWOOD, poltronas 
anos 1950 LIFE DECOR, abajur KARTELL, foto emoldurada de 
Daniela Praça, cortinas BIA DE PAULA, marcenaria FABRICCA 
e automação RAUL DUARTE; à esq., a mesa de jantar tem 
cadeiras DPOT; e, abaixo, de volta ao living, destaque para a 
poltrona VERMEIL revestida com tecido vermelho REGATTA, 
e para o elemento vazado CASTELLATO –  papel de parede  
ANNA MILLIET, tecidos QUAKER DECOR e vidros PRIMO 
VIDROS e, em primeiro plano, a varanda com cadeiras FUTTON 
COMPANY e paisagismo de LEANDRA GODINO. Na pág. 
anterior, detalhe do living eixbe sofá BRENTWOOD 
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