decoração

Color blocking floral
Uma festa colorida, alegre
e descontraída. Essa foi a ideia
passada pela noiva para Monica Roias, responsável pela
ambientação deste casamento
realizado no Espaço Victoria,
no Jockey. Para contrabalançar os tons fortes das flores,
a profissional usou uma base
neutra no mobiliário, que teve
um mix entre móveis brancos
e outros de estética mais rústica. Um detalhe do próprio
lugar que proporcionou um
visual diferente para a mesa
de doces foram os espelhos.
A mesa de doces e a de chá
estavam frente a frente, com
os respectivos reflexos, o que
deu amplitude para aquele
espaço. A moldura feita com
muros ingleses deu graça à
parede espelhada. Outro item
que chamava a atenção neste
local eram os arranjos florais
com forma arredondada e
monocromáticos. Eram várias
espécies de flores dispostas de
acordo com a sua tonalidade,
criando blocos coloridos em
tons de rosa, amarelo, laranja e
vermelho. O mesmo artifício
foi usado para ordenar os bemcasados. Já o verde veio com o
paisagismo, que de acordo
com a decoradora “é muito
importante porque humaniza
a festa”, ensina Monica. Mesmo com o serviço de jantar,
a profissional disponibilizou
lounges pelos três ambientes
do Victoria, o que descontraiu
o projeto. O toque lúdico da
proposta ficou por conta das
lanternas suspensas no centro
do lounge principal.
Fotos Fabricia Soares

Deixe a base neutra para não pesar e use os tons mais
fortes nos acessórios como flores, almofadas e velas.
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Decoração: Monica Roias | Organização: Rosana Dana
| Fotografia: Fabricia Soares | Local: Espaço Victoria |
Iluminação: Japiassú Luz, Som & Imagem | Móveis: Portal
do Oriente | Suportes para doces: Essencial etc. Aluguel
de Objetos de Decorações e acervo da decoradora | Flores e
vasos para flores: Monica Roias | Paisagismo: Araújo Verde
Plantas | Toalhas: Ruth Dourado | Velas e lustres: Eliana
Lipiani | Bufê: Espaço Victoria | Bolo: Dirce Correa | Doces:
Denise do Rego Macedo | Bem-casados: Elvira Bona.
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