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Revitalizando os móveis antigos!
Novas versões de peças antigas podem ser mescladas com o design contemporâneo, agregando à decoração a personalidade e
memória afetiva dos moradores

Carlos Henrique Loyo - Especial para o Lugar Certo
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O tampo da mesa com trabalho em entalhe era

parte de uma das portas da antiga cristaleira. A

parte inferior da cristaleira deu lugar a um "novo"

buffet (abaixo)

Muitos clientes têm medo de se desfazer dos móveis que decoram suas residências há anos para adquirir outros, e muitas vezes, desconhecem que esses móveis

antigos podem ser modernizados, ou até mesmo, receberem outras funções.

Realmente não é fácil abrir mão daquela mesa em jacarandá (enorme e rebuscada, pesadíssima e com um alto valor), ou de uma estante cheia de portas, ferragens e

apliques em peroba rosa ou braúna, e que muitas vezes guardam um caráter afetivo para seus donos. No o intuito de comprar outro móvel, fica a dúvida se a nova

peça vai durar tanto quanto e compor com o resto da casa. 

Veja mais fotos de móveis da vovó 

Veja mais fotos de móveis com visual oldstyle 

Veja mais fotos de uma decoração vintage 

Veja fotos de objetos retrôs para cozinhas 

O trabalho de um bom designer de ambientes é importantíssimo na decoração, e o profissional pode criar, a partir das peças existentes, outros móveis, aproveitando-

os com outros usos. Esse tipo de trabalho mostra como uma boa análise da situação desse móvel junto a profissionais experientes é fundamental, pois poderemos

identificar se o investimento em uma outra peça é viável, haja visto que esse mobiliário pode ter algum tipo de praga, ou se estas peças, quando desmontadas,

empenariam ou estragariam.

Leia mais sobre mobiliário antigo:

Móveis da vovó repaginados

Novo com visual de usado

Na residência de Aliene Masiero, em Governador Valadares, o clima antigo vem em uma cristaleira com mais de 25 anos. Atendendo à proposta de um apartamento

clássico com toques de modernidade, além dos desejos da própria moradora de não se desfazer da peça, foram criados um buffet com uma das partes dessa

cristaleira, e a mesa de jantar foi composta pelas portas do móvel antigo, com um tampo de 20mm de vidro liso transparente de bordas bisotadas.

Com a moda do uso de madeiras de demolição – peças retiradas de antigos casarões, que receberam um tratamento e

compõem novos móveis –, a idéia de se apropriar dessas para criar outras peças, é uma proposta latente dentro da

decoração. O que diferencia boas propostas de uso dessas madeiras e móveis antigos num projeto de design é a maneira de

inseri-los e recriá-los.

Como exemplo, se apropriar de assoalhos de cedro-vermelho para criar painéis e armários pode ser uma boa solução para

home cinemas e quartos de casal, onde o primor pelo aconchego é um ponto forte. Aproveitar gradis de ferro fundido,

treliças de biombos, lustres de murano, ladrilhos hidráulicos e dormentes de trilhos férreos fazem com que eles se tornem

elementos essenciais numa decoração diferenciada e singular. Quem não gosta de exclusividade, não é?!

Leia outros artigos de Carlos Loyo no Lugar Certo:

Organizando os armários

A magia dos tecidos

Acessórios para banheiros
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* Carlos Henrique Loyo é designer de ambientes formado pela Escola de Design - Universidade do Estado de Minas Gerais,

com habilitação em projetos para ambientes internos e externos, residenciais e empresariais, urbanos e rurais. Tem

capacitação em Educação Patrimonial pela Unifil (Universidade da Filadélfia), e habilidade em projetos paisagísticos e

luminotécnicos

Emails para esta coluna pelo chloyodesign@yahoo.com.br, ou contato pelos telefones (31) 8418-7127 e 3582-7935

Acompanhe também o Lugar Certo pelo Twitter

http://twitter.com/lugar_certo

