A madeira natural
é muito usada para
compor o estilo e ela
pode aparecer em
móveis ou acessórios,
como esta tábua.

2 | casa interiores e paisagismo

bem receber decoração

Os pães artesanais
foram a escolha
perfeita para o
café da manhã.
Feitos com fermento
natural pela Feito a
pão (@feitoapao).

bom dia à
boho chic
Um mix de referências do mundo, cores,
elementos artesanais e naturais e itens
personalizados são a graça do estilo
texto Ligia Andrade e Daniela Espinelli | foto Sidney Doll

O

Os guardanapos
foram dobrados
e um pedaço de
entretela de bordar
(Talagarça) foi
adicionado a eles –
uma ideia simples
e delicada

boho é um termo cada vez
mais utilizado, tanto na
moda como na decoração.
Surgiu como expressão inglesa,
“bohemian chic”, referindo-se ao
boêmio contemporâneo, ou seja,
com uma diversidade enorme
de estilos convergindo-se. Com
um conceito diversificado e forte,
o boho chic aproveita misturas
de tecidos, cores e objetos para
criar uma obra final clara e
elegante. E quando dizemos
misturas, queremos dizer mesclas
mesmo! Em uma mesa com essa
proposta – como o alegre café-damanhã decorado por Lu Locchi,
do Clube da Mesa Posta – há

despojamento, muitas cores e
elementos naturais e artesanais.
Por isso, a proposta sempre cabe
muito bem em eventos ao ar
livre, em varandas e, por vezes,
com um caráter mais informal, já
que o reaproveitamento também
é muito característico ao estilo,
assim como a personalização de
objetos e acessórios.
Dessa maneira, apostando na
combinação entre orquídeas
e suculentas, crochê e louças
de cerâmica, mostramos que é
possível recepcionar convidados
com uma mesa linda e utilizando
materiais diversos que você pode
encontrar na sua casa.

Casa de vó

“Pensamos em algo rústico para
as louças, misturando peças
e cores”, explica Lu. Bowls,
pratos e canecas foram feitos
artesanalmente, um a um, pela
artista Lucia Eid, da Olaria
Paulista (@olariapaulista). No
entanto, é possível criar um
efeito semelhante combinando
louças antigas da sua família – o
que, além de sustentável, traz
uma gostosa memória afetiva
à composição.
Note ainda que no lugar de
jogos americanos, Lu utilizou
toalhinhas de crochê de tom cru,
outra boa ideia que pode ser
reproduzida facilmente.
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Detalhes que
fazem diferença
Coloridas, flores dão movimento
natural à mesa e quebram formas
sólidas das louças. Leandro e
Sidney, do IS Design Studio (@
isdesignstudio) apostaram em
minirrosas spray, vários tipos de
orquídeas, avencas e suculentas.
De ferro, com adornos de curvas,
cadeiras da Dom Mascate deram
o charme final à mesa.

Os vasinhos
de novelo são
multifuncionais: são
também marcadores
de lugar e
lembrancinhas para
os convidados.

um dos vasos centrais foi feito com um novelo de linha
rústica. Uma opção barata e diferente para decoração.
Lu Locchi

Menu leve
O cardápio foi preparado por Ilsa
(@ilsinha_falleiros). Quatro itens
diferentes foram colocados em
cada bowl: sementes de romã, chia,
granola com cacau e favo de mel.
De bebidas, suco de laranja natural,
café preto e água de coco. Uma
travessa verde-oliva comporta um
pedaço de favo de mel decorado
com a flor capuchino hidroponico,
deixando cada convidado com
água na boca.
Como todo bom café da manhã,
uma variedade de pães marcaram
presença. Feitos com fermento
natural pelo Feito a pão (@
feitoapao), lançaram à decoração
tons mais sóbrios, além de serem
uma delícia!
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lu locchi

é decoradora e
sócia do Clube da
Mesa Posta. Mais
informações no www.
clubedamesaposta.
com.br.

Uvas, morangos,
romãs e cerejas
foram incluídos no
cardápio para dar
tons avermelhados
à mesa.

