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5 TENDÊNCIAS DE DECORAÇÃO
DOS APARTAMENTOS PARISIENSES
Muito se fala do estilo das francesas na moda, de como elas se relacionam
com os básicos, com as tendências e com a beleza. A França, principalmente
Paris, segue as suas próprias regras e possui um estilo próprio de dar inveja.
E claro que na décor não seria diferente! Sonhando acordada me peguei
navegando pelo Airbnb na cidade da luz e me apaixonei pelos apartamentos
e pelas tendências de decoração que encontrei por lá.
Como viajar atualmente é um sonho distante, usei esse passeio on-line
para identificar as maiores tendências de decoração dos apartamentos parisienses e de quebra, te mostro como roubar cada uma delas! Vem comigo
que você não irá se arrepender:

Tapete colorido
Um tapete colorido e estampado é um dos itens mais
estilosos e divertidos que podemos adicionar à nossa
decoração. Se os seus móveis forem simples e de cores
sóbrias, adicione um tapete, o mais colorido que você
encontrar, e deixe que ele faça todo o trabalho de décor.

Mix de espelhos

Inspirações rococó

Quem disse que os espelhos precisam ser estritamente funcionais? Uma das tendências de decoração mais fortes e interessantes que nos deparamos no Airbnb de Paris, foi o mix de
espelhos. Aqui não tem regra, aposte em tamanhos, materiais
e modelagens diferentes, para um efeito super descolado e
contemporâneo.

O Rococó é um estilo artístico que surgiu na França
como desdobramento do barroco. Caracterizado pelo uso
de conchas, laços e flores em seus adornos, o estilo rococó
predominou na arquitetura francesa do século XVIII. E
uma das tendências de decoração que identifiquei rodando (on-line) por Paris, é a inspiração pelo rococó. É claro
que séculos depois, ele vem com uma releitura um pouco
mais minimalista e moderna, mas ainda assim, com cores
e adornos característicos do movimento.

Espelho vintage

Quanto mais verde melhor

Se tem um item que marcou presença nos apartamentos mais estilosos de Paris, foi sem dúvida o espelho com modelagem vintage! Seja
de armação de metal ou de madeira, os espelhos com carinha de antigo
são um dos itens que transformam qualquer ambiente.

Se tem um item que marcou presença nos apartamentos mais estilosos de Paris, foi
sem dúvida o espelho com modelagem vintage! Seja de armação de metal ou de madeira,
os espelhos com carinha de antigo são um dos itens que transformam qualquer ambiente.

AS 5 MELHORES TENDÊNCIAS
DE DECORAÇÃO SEGUNDO O
PINTEREST
Antes que você termine
de digitar no Google “quais
são as tendências de decoração que estão bombando”,
trazemos este conteúdo para
você. Hoje, nos unimos ao

Banheiro é o novo spa

Reorganizar é preciso

E já que não podemos ir até o spa durante a pandemia, que ele
venha até nós e invada os nossos banheiros, certo? Corretíssimo,
de acordo com as pesquisas no Pinterest. Entre os grandes desejos
de decoração para essa parte da casa estão banheiras de imersão,
cujas buscas subiram pelo menos 145%, velas e outros artigos que
enfeitam e trazem aconchego ao ambiente, e banhos energizantes
para limpeza espiritual (mais de 180% de crescimento) e para rituais para a lua cheia (aumento de 90%).

Além de tendências de decoração para deixar o lar mais bonito,
também se viu um grande aumento por alternativas inteligentes
de organização. Afinal, ficando mais tempo em casa, foi preciso reorganizar os espaços para torná-los mais funcionais e agradáveis.
Segundo o Pinterest, termos como ‘estante divisória de ambientes’ cresceram 150% e pesquisas por inspirações para bibliotecas em casa aumentaram sete vezes.

Cozinha 2.0

Cloffice

Por conta da pandemia e do isolamento social, aprendemos a dar
mais valor à cozinha de casa e, naturalmente, tendências de decoração
bonitas e funcionais começaram a bombar. Entre os destaques, segundo
o Pinterest, estão as louças de argila, que foram 105% mais buscadas, e
as prateleiras que se tornaram queridinhas dos amantes de décor - dicas
para decorar a cozinha com elas foram 130% mais vezes pesquisadas.

Na mesma pegada de otimização de ambientes, surgiu uma nova
tendência de decoração que combina praticidade e estética, o cloffice.
Com pouco espaço em casa, mas a necessidade de fazer home office,
muitas pessoas acabaram transformando cantinhos de closet ou dispensa em escritórios. De acordo com a plataforma de inspiração, as buscas
por ‘ideias de cloffice’ mais do que duplicaram de um ano para o outro!

Pinterest para revelar quais
são as principais inspirações
e estilos de décor que estão
em alta - e prometem continuar assim por um bom
tempo.

Novo minimalismo

É oficial: a decoração se volta ao minimalismo de novo. Segundo dados do Pinterest, as pesquisas por estilos minimal, como
o Japandi, cresceram mais de 100% no último ano até agora! E
isso vai bem além da busca por um quarto zen, o interesse, por
exemplo, por cozinha moderna minimalista cresceu mais de 115%
e por design minimalista de banheiro, cerca de quatro vezes se
comparado ao volume de buscas do ano anterior.
Entre as principais tendências de decoração relacionadas a
esse novo minimalismo? Anote aí: cama de madeira, paleta de
cores neutras e terrosas, e o próprio Japandi, estilo que mistura
referências japonesas e escandinavas.

COMO INOVAR NA DECORAÇÃO
DA CABECEIRA DA CAMA
Decoração para o quarto
é sempre um dos tópicos
mais buscados, bem acima
das pesquisas por sala de
estar, cozinha e banheiro.
Além de ser o cômodo onde
dormimos, com a pandemia, o quarto se tornou um
local de descanso, de convivência e de trabalho ao
mesmo tempo para muitas
pessoas. Ou seja, precisa
ser funcional e aconchegante. E se o seu ainda não

Pintura como cabeceira da cama

Tapeçaria como cabeceira da cama

é, te ajudamos a começar a
mudar essa realidade por
um dos pontos de decoração mais importantes: a
cabeceira da cama.
Muito mais do que um
detalhe estético, a cabeceira da cama pode melhorar
a acústica do ambiente,
a sensação de conforto e
otimizar o espaço de armazenamento dentro do seu
quarto. Quer saber como?
Te contamos abaixo.

Reutilizando outros objetos

Se o orçamento está curto,
uma boa opção para inovar na
cabeceira da cama é apostar
no vintage e por vintage, lê-se:
desde garimpados em antiquários e bazares a peças de deco-

ração que a sua família possa
ter em casa sem uso. Anote
aí: dois itens que funcionam
muito bem para essa função de
cabeceira da cama no quarto
são biombos e espelhos.

Essa é a alternativa perfeita para quartos muito
pequenos, que não têm
espaço para uma cabeceira
da cama convencional. E dá
para pirar nos desenhos,
cores e até acabamentos!
Algumas dicas práticas:
pintar a cabeceira de fora
a fora horizontalmente

traz a sensação de quarto
mais amplo, enquanto a
pintura vertical (do chão
ao teto, por exemplo) dá a
ideia de um pé direito mais
alto. Um tipo de cabeceira
da cama pintada que reina
absoluta no Pinterest é o
meio círculo, que imita um
sol se pondo atrás da cama.

Apostar em toalhas,
cangas, tapetes e até macramês como cabeceira da
cama também é uma solução barata e muito estilosa. Aqui fica a seu critério

o caimento da tapeçaria:
pode ser presa apenas nas
pontas, fazendo um arco
natural no meio, ou ainda
ser pendurada por uma
vara de cortina.

COMO MONTAR UMA PAREDE DE PLANTAS EM CASA
1: Estruturas para construção!

Existem diversas possibilidades de paredes verdes que
vão desde garrafas pets, tubos de PVC, telas de galinheiro, pallets de madeira, e até vasos diretos na parede. O
importante é lembrar que a estrutura precisa ser firme
para aguentar o peso da planta mais o da terra é muito
importante: da água! Quando regamos nossas plantinhas
elas ficam mais pesadas com a água e muitas vezes o suporte não aguenta todo esse peso e a queda é brusca, meus
amores! Não queremos isso!
Quando for montar as plantinhas na estrutura SEMPRE
comece de cima para baixo, pois trabalhamos com muitas
plantas pendentes e as folhagens vão sendo colocadas para
não deixar buracos e garantir que todas recebam sol depois de posicionadas. Importante nunca colocar um vaso
ou estrutura logo embaixo da outra, faça a distribuição
como uma mesa de xadrez para que a mescla das posições
consigam deixar a parede mais preenchida!

2: OMG! Quais plantas usar?

Primeiro de tudo você deve analisar o ambiente da sua casa que
sua parede de plantas vai ficar é muito importante: se bate sol e vento.
A espécie escolhida vai variar muito de acordo com a iluminação
e ventilação. Por exemplo, locais como a varanda, que batem o sol da
tarde e ventar, escolha plantas como bromélias, peperômias e zebrina.
Resistentes e de folhas grossas e durinhas, pois o vento não leva as
folhas para dentro da casa fazendo aquela baguncinha.
Se você escolheu estruturas mais frágeis como garrafas, pallets, telas, opte por plantas de pequeno porte e que não tenham crescimento
muito rápido como suculentas, violetas e cactos. Dessa forma você
vai conseguir controlar melhor se a sua estrutura está firme. Afinal,
não queremos que suas verdinhas espatifam no chão, não é mesmo?
Para estruturas mais firmes, use e abuse das “cabeludas”! As famosas plantas pendentes como jibóias, heras, peperômias, samambaias,
columeias... amamos todas e elas ficam um charme nos muros verdes!

3: Para viver, tem que regar!

Não se esqueça de que para seu jardim ficar sempre
lindo e vivo, é necessário regar as plantinhas! E a rega
em paredes verdes não é algo muito simples. Lembre-se
sempre de que se os vasos forem furadinhos os de cima vão
automaticamente molhar as plantas de baixo. Dessa forma,
se você colocar a mesma quantidade de água nas fileiras,
algumas plantas podem “afogar” com excesso de água.
Outra atenção é que espécies diferentes exigem rotinas
de regas diferentes, por exemplo, a peperômia se colocada
em um ambiente quente pode ser molhada todos os dias
já as bromélias não gostam de ter suas raízes encharcadas
por isso é importante molhar moderadamente. Respeite a
individualidade de cada espécie e o resultado será sucesso
puro e muita beleza no seu jardim vertical!

DECORAÇÃO DE PAREDE: COMO USAR A
CRIATIVIDADE SEM GASTAR MUITO
Parede com quadros

Parece óbvio, mas uma parede de quadros, sejam eles grandes
ou pequenos, pode fazer toda a diferença na decoração da sua casa.
Mas também sabemos que o custo de uma moldura às vezes pode
ser um pouco salgado. Uma boa alternativa para decorar a parede
seguindo essa proposta e sem gastar muito é recorrer ao pôster,
que pode ser colado com fita adesiva, dupla face ou até mesmo
cola branca.

Jardim vertical

Arco pintado

Uma das maiores tendências de decoração de parede dos últimos
tempos é usar a criatividade com as tintas e criar formas geométricas, como o desenho de arco em tons terrosos que remetem a
um clima boho e garante um visual mais charmoso para o seu lar.

Outra dica infalível de decoração de parede acessível é
montar um jardim vertical, seja na sala ou qualquer outro
ambiente da casa que tenha uma boa iluminação natural
- afinal, a ideia é ter uma parede bonita e com as plantas
vivas!

EXPRESSIVE PRINTS: SAIBA TUDO SOBRE A
NOVA TENDÊNCIA DE DECORAÇÃO
Assim como a moda, a beleza, e qualquer outro mercado ligado às artes e ao design,
na decoração novas tendências surgem o tempo todo. Seja a partir de um movimento
social, da ascensão de um artista renomado ou até uma pandemia mundial, qualquer
fator macro que impacte a sociedade de forma significativa, serve como gatilho para
uma nova tendência de decoração.
Com inspirações no abstracionismo, um pé no escapismo e um pouco de DIY, surge
a nova tendência de decoração que promete surrupiar as casas e os apartamentos
mundo afora: o expressive prints. Como a tradução já sugere, a trend consiste em
estampas expressivas e coloridas, quase como rabiscos, com ilustrações e marcações
espontâneas.

O que são as expressive
prints?
L.L.: Expressive prints é uma
tendência de decoração crescente
na WGSN, com designs que incluem marcação exagerada, rabiscos, formas abstratas e pinceladas
livres. A estética marca a importância de grafismos feitos à mão e
o trabalho artesanal, aspectos bastante valorizados num mundo cada
vez mais padronizado e artificial.
Como surgiu essa tendência
de decoração? da onde ela é
originária?
L.L.: Os consumidores estão
se expressando por meio da decoração, trazendo alegria e positividade aos espaços de casa.
Os lares estão se tornando então
playgrounds de cores e formas
expressivas. Essa tendência serve
como uma forma de escapismo
para contrabalançar a seriedade
do mundo. Já vínhamos mapeando
este movimento maximalista nos
últimos 5 anos, conforme a decoração passou a ser uma extensão
das nossas personalidades. Com a
pandemia e o isolamento social, os
moradores passaram mais tempo
imersos no ambiente caseiro e esta
auto expressão criativa se tornou
ainda mais relevante e necessária.
Ela pode ser considerada
uma tendência DIY?
L.L.: Dentre muitos outros aspectos, sim, a tendência pode ser
considerada uma ferramenta de
DIY porque a estética permite que
a criatividade seja explorada de
forma livre, com muitos contrastes
e elementos feitos à mão.

Podemos encaixar a expressive prints em algum
movimento artístico, como
o abstracionismo?
L.L.: As marcas têm explorado diferentes meios de arte para
criar estampas e padrões originais. O abstracionismo está presente sim, pois os grafismos não
representam necessariamente
objetos próprios da realidade
concreta.
Durante a pandemia, presenciamos diversas trends
super coloridas e quase ilusórias surgindo, será isso
uma forma de escapismo?
L.L.: Sim, respondo também
na pergunta 2. Além de proteção
e segurança, durante a pandemia
nosso lar teve que nos trazer
conforto e felicidade, ao mesmo tempo em que reflete nossa
personalidade. Por isso criamos
interiores escapistas e alegres
por meio dessa direção lúdica e
que melhora o humor.

Já vemos resquícios do
expressive prints na moda
coletiva, como a volta das
estampas psicodélicas, podemos esperar que isso vire
uma macrotendência na decor também?
L.L.: As tendências de moda,
especialmente cores e estampas, influenciam a decoração e
interiores e, cada vez mais, vemos uma intersecção dos dois
mercados. Sob esse aspecto, é
possível que as tendências de
cores e estampas da moda migrem para o universo de casa.
Já estamos presenciando isso de
fato pelas expressive prints com
cores vibrantes, grafismos com
ilusão de ótica e outras formas
geométricas, características bem
próprias da estética psicodélica.

