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Inspirado na natureza que contorna o oceano, o Loft Praia foi criado pelas
arquitetas Laura Pasquali e Nathalia Tweedie especialmente para a edição 2011
da Casa Cor Rio Grande do Sul. “Nós recebemos o invólucro do ambiente de
83m². As divisórias internas são todas de drywall, projetadas por nós”, contam
as profissionais. O espaço é dividido basicamente em dois momentos: social e
íntimo. Na área destinada a receber convidados, ficam a sala de estar com TV e
lareira, a sala de jantar e a cozinha, que pode ser camuflada quando não estiver
em uso, através de belas portas de correr treliçadas feitas com pinus jateado.
As fotos abaixo revelam essa solução pra lá de moderna e inteligente. “O loft
é um espaço de final de semana, então optamos por uma cozinha compacta,
aproveitando a integração com o jantar e ganhando espaço”, explicam Laura e
Nathalia. A interface dos cenários sociais com o dormitório se dá pelos brises de
madeira, que conseguem conservar com extrema eficácia a relação visual entre os
ambientes. “Esses brises são um elemento de ritmo e reiteram a simetria presente
em todo o projeto”, pontuam as arquitetas. Além do dormitório, a área íntima é
composta por um banheiro e pelo closet, que têm seus acessos individualizados,
cada um de um lado da parede que forma a cabeceira da cama. Essa parede, a
propósito, é mais um destaque do projeto: a cabeceira é revestida por papel de
parede palha e exibe, na parte superior, remos feitos sob medida, que remetem
ao esporte náutico praticado pelo morador imaginário.
PRISCILLA BORGES

ESTILO DO PROJETO
Com o intuito de criar um refúgio do agito da cidade, o Loft Praia garante o clima
acolhedor através dos tons de areia e madeira aplicados em móveis com traços
um tanto contemporâneos. Os materiais utilizados em todo o projeto, como pinus
escovado, laminado amadeirado, palhas, linhos, pedras e tecidos em algodão
cru, reforçam a estética ligada aos elementos naturais.
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No living, um aconchegante tapete de lã natural e sisal abriga um sofá em linho, duas poltronas Diz, de Sérgio Rodrigues, além de um inusitado
conjunto de mesas com pés metálicos e tampos amadeirados. “Elas são leves e flexíveis, podendo ser usadas juntas, no centro, ou separadas,
como auxiliares”, explicam as arquitetas. Atrás do sofá, fica a mesa de jantar em laca areia, rodeada por cadeiras de Jader Almeida.

PERFIL
“A arquitetura é uma experiência de emoção”. É assim
que as jovens sócias Laura Pasquali e Nathalia Tweedie
resumem o conceito da profissão que escolheram para si.
Formadas há apenas três anos, na PUCRS, as arquitetas
já apresentam projetos com uma maturidade estética e
funcional que prenunciam uma carreira digna de aplausos.
“Somos apaixonadas pela ideia de projetar o espaço em
que se vive. A arte de projetar, em todas as suas escalas,
possibilita moldarmos o mundo que nos cerca”, dizem.
Ambas nascidas em Porto Alegre, elas estão em constante
busca por novas informações e, como consequência
direta, por novas inspirações. “Nos cercamos de livros,
revistas, blogs, sites, e também fazemos cursos e viagens.
No entanto, todas as experiências se transformam em
bagagem e repertório de projeto”, reconhece a dupla. Se
aos 27 anos, Laura e Nathalia já estão emplacando um
ambiente tão surpreendente como o Loft Praia no maior
evento de decoração do Rio Grande do Sul, imagine o que
vem pela frente. “Estamos apenas começando a nossa
jornada. Queremos manter essa vontade de estar sempre
crescendo e buscando novos objetivos”.

PRINCIPAIS PARCEIROS
Alpha Móveis - marcenaria sob medida
Mistura de Pisos - piso, papel de parede, cortina
Maiora Design Furniture - móveis soltos
Jasmin Mac e Jasmin Tapetes - tapete, mesas
laterais tronco, vasos esmaltados

A TV está fixada em um painel de pinus jateado,
acima da moderna lareira ecológica, que funciona
com um fluido a base de álcool. O revestimento
dessa área é de mármore Crema Paraná. Na
página ao lado, destaque para o dormitório e os
acessos laterais para o banheiro e o closet, um
de cada lado da parede que compõe a cabeceira.
Aos pés da cama, o banco de madeira do designer
Israel Chaves é uma verdadeira escultura natural.

