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UM TOQUE DE
OUSADIA

Um condomínio contemporâneo, cria 
um ambiente colorido para um cavalheiro

britânico se divertir com os amigos
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A DESIGNER DE INTERIORES JENNIFER
Corredor, cria projetos com instintos naturais, demonstrando
um talento incrível de sintetizar idéias para alinhar 
perfeitamente com seus clientes. Um atributo que tornou sua
colaboração com o proprietário Steve Leibowitz, cliente que
acabara de se mudar da Califórnia (após na África do Sul e na
Inglaterra),  que desejava decorar o apartamento com uma
explosão de cores. Para a designer jamaicana, este pedido foi
uma inclinação espontânea.

O apartamento de dois quartos com 270m2 situado no alto
da luxuosa torre do condomínio “Williams Island”, em
Aventura, Fla., é um espaço aberto com móveis modernos,
texturas contemporâneas, iluminação inovadora e muitas
cores cuidadosamente selecionadas para satisfazer às exigên-
cias de Leibowitz. A qual seria, “ter um ambiente parecido
com uma boate para entreter os amigos”, diz ele. 

Jennifer Corredor, começou por remodelar o apartamento,
removendo o piso e instalando uma nova parede. Como 
inspiração, a designer, guiou-se pelas janelas estranhamente
inclinadas do chão ao teto e que confundem a divisão entre o
interior e o exterior. “A janela abre ainda mais espaço, após
criar um fundo branco que permitiu muitas opções de design,”
disse Jennifer. Trabalhando predominantemente com a cor
branca, laranja e toques de vermelho, a designer, incorporou

À DIREITA: Diante de uma vista sobre o canal costeiro, uma cadeira “Lucite”, 
em formato de bolha, decorada com almofada de algodão vermelha feita 
sob encomenda, é suspensa na varanda por um aço inox 
incorporado no concreto.



ACIMA: A cozinha exibe o piso de granito da Opustone e banquetas
“NuConcept”  que cercam a ilha revestida de pedra vulcânica. O
sofá modular da área de estar combina com a luminária de chão
prateada da B&B Itália e com a mesinha da Cappellini.

UMA PITADA DE VERMELHO

E A JANELA DE VIDRO

JATEADO, SURPREENDEM

OS CONVIDADOS NA 

COZINHA E REFLETEM O

INESPERADO NESTE 

ESPAÇO ABERTO.
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outras tonalidades, inclusive nuances de preto e verde limão, para obter um 
contraste perfeito.

Para delinear a entrada, um candelabro de cristal tradicional envolto em um
fino véu de tecido preto, ilumina o piso de granito. Jennifer jogou com tons leves
e escuros no hall de entrada, instalando o piso bege que gradativamente muda
para cinza. A luminária branca em forma de pêra exibe o contraste de tons.



Na área de jantar adjacente, uma parede moldurada por uma decoração de
pedras brancas, escolhidas a dedo, acrescenta uma pitada de textura rica para
o espaço. Ao lado desse ambiente, na área de estar, a parede pintada de verde
limão é uma agradável surpresa a partir do branco e preto dominando a sala
de jantar.

A área de estar está cheia de formas. O tapete de estampas onduladas 
combina com as curvas das banquetas da cozinha, feitas de fibra de vidro e
aço. Na área de café-da-manhã, há versões mais leves e divertidas das cadeiras
de jantar.

Do lado de fora, um único toque de vermelho em uma cadeira de balanço
de bolha de acrílico “Lucite” domina a varanda. Formas e cores recorrentes
criam um lindo efeito na suíte do casal, predominado pelo branco, laranja e
vermelho. Uma cama de plataforma baixa de mogno, oferece vista para o mar

“A combinação de formas, materiais e estampas
de cores ousadas simula a atmosfera alegre de
uma boate e cria um visual exclusivo”, diz a
designer de interiores Jennifer Corredor.

À DIREITA: Portas duplas de madeira da “Africana Afromesia” com estrutura de painéis de vidro 
vermelho se abrem para a sala de jantar, na qual a luminária de Ingo Maurer, exibe bilhetes de 
amigos. Cadeiras de fibra de vidro em forma de “S” de Verner Panton, da Luminaire, 
complementam a mesa de Eero Saarinen.
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ACIMA: A arte decorativa tridimensional da parede da área de café-da-manhã combina com a 
base de metal curvada da mesa. A televisão de plasma de 65 polegadas é perfeita para divertir 
a sala cheia de convidados.
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Tons amadeirados equilibram o predomínio do amarelo,
laranja e vermelho na suíte do casal. As luminárias 
suspensas Tech Lighting, da Farrey’s, na lateral da
cama, são quase invisíveis ao lado da pintura
“Greatness & Power”, de Martha Salas-Kesser.
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FORNECEDORES
Hall de entrada
Portas de entrada - Miami Wall Unit
Group, Hialeah, FL
Revestimento de parede fabricado por
A-A Glass & Mirror LLC, Miami, FL
Luminária da entrada - Farrey’s
Wholesale Hardware Co., Inc., 
Norte de Miami, FL
Luminária do hall de entrada -Mandonio,
Miami, FL 
Área de jantar
Mesa de jantar, cadeiras e vaso 
da mesa - Luminaire, Coral Gables, FL
Lustre - Ingo Maurer, Luminaire, 
Coral Gables, FL
Área de estar
Sistema de entretenimento - Cappellini
Sistemi, Luminaire, Coral Gables, FL
Mesinhas - Cappellini, Miami, FL
Luminária de chão - B&B Italia,
Luminaire, Coral Gables, FL
Cozinha
Armários fabricados por Yamini Kitchens,
Coral Gables, FL
Parede de vidro fabricada por Etched
Glass By Able, Pompano Beach, FL
Banquetas - NuConcept, North Miami, FL
Área de café-da-manhã
Mesa de jantar e gabinete - 
Décor, Miami, FL
Cadeiras - NuConcept, Norte de Miami, FL
Lustre - Farrey’s Wholesale 
Hardware Co., Inc., Norte de Miami, FL
Luminária de chão - B&B Italia,
Luminaire, Coral Gables, FL
Varanda
Cadeira suspensa - Décor, Miami, FL
Piso - Universal Stone, Inc., Miami, FL
Fabricado por Quality Stone by Martile, Inc.,
Miami, FL
Suíte do casal
Cama, mesa de cabeceira e poltrona -
Luminaire, Coral Gables, FL
Luminárias suspensas - Tech Lighting,
Farrey’s Wholesale Hardware Co., Inc.,
Norte de Miami, FL
Piso de madeira - BR-111, Medley, FL
Decoração do imóvel
Marcenaria e gesso - Miami Wall Unit
Group, Hialeah, FL
Arranjos florais - Maria Sidewalk
Flowers, Miami, FL
Piso de granito - Opustone, Miami, FL
Fabricado por Quality Stone by Martile, Inc.,
Miami, FL

. . . continuação da página 96

e mistura-se com tecido marrom
morno do tapete.

Jennifer consultou o propri-
etário durante todas as etapas
do projeto. Mas,no final, “a
designer é quem sabe o que é
melhor”, concluiu Leibowitz.
“O apartamento ficou exata-
mente do jeito que eu queria.”
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