WHAT’S UP

I wanna
Letras decorativas em
cartão rígido revestido
com papel colorplus.
TOK&STOK

De dormitórios até restaurantes e
salas de estar, o estilo musical mais
popular de todos os tempos invade e
deixa o décor com uma pegada bem
cool. Let’s go!

Uma guitarra aqui, um pôster acolá. Não precisa ser aficionado pelo gênero
musical para imprimir o rock and roll na decoração de sua casa. Inspiração
desde o final dos anos 1940, quando surgiu nos subúrbios dos Estados Unidos, a nova onda da cultura popular rapidamente se espalhou pelo mundo.
Do Rei do Rock ao Rolling Stone, o estilo originado da mistura entre blues e
country continua mais atual do que nunca. Ele pode estar no papel de parede, nos quadros com imagens da banda preferida, acessórios e até naqueles
antigos discos de vinil. Na medida certa, oferece descontração e evidencia
aquela pegada retrô. _

Quadros de bandas como os Beatles
completam a decoração. LOJA VARANDA
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ROCK MUSIC
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Caveira aveludada
confere estilo despojado
aos ambientes iBacana
Feito em vidro, o relógio
Nextime é em formato de
disco LOJA VARANDA

O artista plástico
Guilherme Forchino faz
homenagem ao Rei do
Rock neste gift LE PAQUET

1
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Em estilo Memory Reloaded, o dormitório
Abraccio tem mobiliário, decoração e
nuances inspiradas sutilmente nos anos 60. A
combinação de elementos ligados à música,
como os quadros e o rack, Dueto, inspirado nas
antigas vitrolas, fornece uma percepção jovem e
enérgica ao design de interiores ABRACCIO
A designer Marcia Brunello projetou um espaço
para dois irmãos adolescentes. No projeto, o gosto
pelo rock com uma pegada retrô foi acentuado. Na
parede, os quadros Hits Kids trazem ídolos clássicos.
Também há discos de vinil compondo o décor junto da
gigantografia de fitas cassetes, Giclée, e dos adesivos de
guitarra que estão até no armário MARCIA BRUNELLO
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Tela I AM em tecido 100%
poliéster com base em
madeira maciça, com
aplicação de estampa em
impressão digital TOK&STOK

1

Com design de Axel Pfaender, o altofalante Berlin Boombox remete aos
antigos aparelhos de som dos anos
1980. Disponível em preto e branco,
pode ser usado por todos os tipos de
smartphones DESIGN 3000
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Um jovem descontraído que gosta de tocar
instrumentos musicais. Pensando neste perfil,
a arquiteta Fernanda Marques evidenciou o
bom e velho rock and roll neste projeto no Rio
de Janeiro. As cores vibrantes e o tijolo branco
na parede revelam um ambiente despojado
e moderno, sem abrir mão de conforto. Com
traços limpos e minimalistas, a ousadia fica por
conta da escolha dos materiais e dos elementos
decorativos FERNANDA MARQUES

Vaso caveira by
Bio de Almeida

2

O charme do clássico p&b na
Chess Table MOOOI

Para os fãs da Amy
Winehouse, a almofada
em chamois traz a cantora
caracterizada com uma gata
iBacana

2

Modernidade das linhas retas e a
mescla entre o preto e o dourado
transformam a requintada
luminária de piso Ike Floor.
DELIGHTFULL
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Todo o charme retrô
com Rádio Classic Áudio
MARIA PIA CASA
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Projeto do dormitório de uma adolescente de
12 anos que adora os musicais da Broadway e
coleciona pôsteres a cada show PAPER.COM
Longe do tradicional rosa, este espaço
feminino evidencia a paixão da jovem por
bateria. Aconchegante, o ambiente com
o mobiliário planejado Inusittá faz uso de
cores neutras com toques delicados de cor.
Detalhes nas paredes como o floral cinza e
o vidro caramelo com uma imagem urbana
completam o cenário INUSITTÁ
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Confortável, poltrona Aviador
em fuselagem de avião e
estofada em couro preto
SENTIDO COSMOPOLITA

1
Espelho Revê lembra os discos
de vinil. O exterior é preto fosco,
enquanto o interior evidencia o
brilho dos metais KOKET
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Aquele espaço para ouvir música ou tocar violão
ganhou personalidade com o revestimento na parede
da marca Mr Perswall, lembrando dos antigos tocafitas. O painel pode ser personalizado MR PERSWALL
Neste ambiente, que pode servir como bancada de
estudos ou área de trabalho, o wallpaper da coleção
Communication reproduz a imagem de teclas de
um piano, guitarras e discos de vinil ORLEAN
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