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Osegredo da
casa
aconchegante não está no

conforto dos mobiliários ou na
decoração que segue as últimas
tendências. Assim como os moradores,
as casas falam e também querem fazer
história. Quem diz é a designer de
interiores Didi Feletti. “Aconchego é
isso. Ter uma casa que é a minha cara,
que traduz a minha alma”, define. E
como a família é grande, a decoração

precisa ser
democrática. “Meu
marido e meu filho preferem o
moderno, enquanto eu gosto

do rústico”, comenta.
Além da variedade de estilos - cada

ambiente é único - a mistura do novo e
do antigo também é capaz de traduzir
essa sensação. A profissional resgatou
para sua casa peças de grande
importância familiar, como a cristaleira
herdada da avó e um baú, que Didi
brincava de se esconder quando
criança. E adquiriu novos pertences,
também recheados de história, a

exemplo
passarinhos do
Madu Lopes,
comprados na
Janela Arte

Presente. Muito conceitual, o rabo do
bichinho é feito com pincel de pintura
que seria jogado fora, mas foi
aproveitado da melhor maneira pelo
artista gaúcho. “Cada peça artesanal
tem um valor agregado. Penso que as
mãos de alguém produziu aquilo, alguém
que tem uma história”, conta Didi.

Sócia proprietária da Janela Arte
Presente, Marcia Andreola explica que
essa é a proposta da loja. “Tudo que
vendemos aqui tem uma história, um
porquê de estar
aqui. Sabemos
quem fez, quando
fez, como fez e
quanto tempo
durou para fazer a
peça”, explica
Marcia. Entre os
mimos, merecem
destaque as
panelinhas
esmaltadas que
parecem sair de
uma casa de

bonecas (mas que são para casas de
verdade), quadrinhos da bióloga e
“arteira” Ruth Albernaz com frases do
Manoel de Barros - “quem ama exerce
Deus” -, e outros adornos que “de tão
fofo dão até vontade de chorar”,
segundo Marcia, como é o caso do
porta-chaves com a frase “Lar é onde o
coração está”, feito em madeira estilo
demolição, impressão em tecido e muito
amor.
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Casas que contam
histórias

Didi: “A cadeira
de balanço foi
presente da
minha vó
paterna, quando
eu ainda estava
grávida do meu
primeiro filho. Tá
aí até hoje...”

Porta-chaves
feito com
madeira

João Vieira

“As prateleiras são feitas com madeira de
demolição da casa dos meus avós. Era
uma vez uma porta que virou ninho de
plantinhas e etc”  (Didi Feletti)

Rildo Amorim/Divulgação

Quadrinhos da
bióloga e “arteira”
Ruth Albernaz

Na hora de decorar é importante valorizar
móveis e objetos com valor sentimental


