Decoração

Festa com
pitadas de
paixão
por Luciana D´Aulizio

APOSTAR NO VERMELHO É UMA BOA
PEDIDA PARA ALEGRAR O CASAMENTO.
MAS É NECESSÁRIO TER CUIDADO PARA
NÃO TRANSFORMAR ELEGÂNCIA EM
EXTRAVAGÂNCIA

O
Fotos Filico
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vermelho não está presente apenas no Natal e nas
rosas mais admiradas pelos apaixonados, é também
usado em várias festas de casamento. Nesta edição,
separamos quatro propostas para colorir sua festa com aquela que é considerada a cor do amor: uma mais rústica, uma
clássica, uma com visual vanguardista e, por fim, uma que
abusa de transparências e detalhes em vermelho. Resta apenas
escolher qual combina mais com você e seu noivo.
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Tissi Valente
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“

Além de ser bonito, o vermelho
chama atenção e aquece o ambiente,
deixando a festa aconchegante e as
pessoas bem à vontade
TISSI VALENTE

“

Acostumada a trabalhar com cores claras em casamentos, a decoradora Tissi Valente admite ter ficado surpresa
com a primeira proposta focada na cor vermelha. “Já tinha usado a cor em vários aniversários, e gostei muito do
resultado. Além de ser bonito, o vermelho chama atenção e aquece o ambiente, deixando a festa aconchegante e
as pessoas bem à vontade”, opina.
O cenário foi montado na Sociedade Hípica Brasileira, dividida em dois ambientes. Na parte externa do local,
foi montada uma sala de jantar, onde o vermelho deu o ar de sua graça nos delicados arranjos de tulipas e rosas
colombianas, colocados em cima das mesas e nos detalhes das paredes. Para combinar com o ar rústico dado pelo
chão de madeira, a decoradora fugiu de móveis brancos e apostou em cadeiras estilo Paris de fibra natural e mesas
de madeira para enfeitar o lounge. “Usei o branco nas almofadas e em alguns arranjos para realçá-los e, ao mesmo
tempo, não cansar os olhos dos convidados, já que o vermelho é muito vibrante. Se não for usado com cautela,
sufoca o ambiente”, explica Tissi.
Para tornar o salão mais amplo, Tissi recorreu a espelhos grandes. Destaque também para as mesas de doces,
posicionadas na entrada e no fundo do salão, tendo uma parede vermelha como fundo. “Optei por uma iluminação
que priorizasse as flores e clareasse indiretamente a parede”, acrescenta.
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Decoração

F icha técnica

Decoração: Tissi Valente | Local: Sociedade
Hípica Brasileira | iluminação: Alexandre
Japiassú Som e Iluminação | Paisagismo: Silvia
Coimbra | Flores: Tissi Valente | Velas e lustres
de velas: Eliana Lipiani | Vasos, almofadas e
cúpulas: Tissi Valente | Móveis: Lona Cristal |
Bufê, louças, copos e sousplats: Ecila Antunes
| Organização: Thesis Eventos
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