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Fotografias garantem identidade e trazem
personalidade a qualquer ambiente. O difícil é
saber expor as imagens de maneira adequada

sem exagerar ou ficar over. Muitas pessoas gostam de
anexar a decoração as recordações da vida, passar
adiante as histórias que já viveram, através das
imagens. Atualmente usa-se duas formas para a
exposição de fotos, quadros e porta-retratos. Ambos
são indicados para qualquer cômodo da casa, até
mesmo no banheiro e cozinha, o importante é estar
atento ao material que são feitos.

As fotos devem ser expostas de uma forma
harmônica e muito gente acaba pecando nisso, porque
misturam cores e molduras que não funcionam bem.
“As molduras precisam conversar entre si, uma não
pode sobrepor a outra, é legal sempre intercalar uma
moldura mais rebuscada com outra mais simples e
cores que combinem também”, orienta a designer e
decoradora Débora Silva.

O porta-retrato é uma peça de decoração antiga, e
não há que não tenha pelo menos um em casa. Antes
de pensar em qual escolher, é preciso ter em mente a
foto que será colocada nele. Não precisam ser,
necessariamente, todos do mesmo tamanho, e devem
ser colocados em ambientes com pouca informação
para não sobrecarregar. “As pessoas erram na
quantidade, colocam muitos porta-retratos. Pode-se
usar 2 ou 3, mas o segredo é deixar eles livres para
uma boa visualização, de uma forma que possam ser

vistos mesmo de longe” ressalta a decoradora.
No caso dos quadros, a altura é um ponto

importante a ser observado. Eles devem ser colocados
a 1 metro e 60 centímetros do chão, na altura dos
olhos. Podem ser mesclados com outros fazendo um
conjunto de imagens. Quanto ao tamanho, não
precisam seguir uma linha padrão, pode-se misturar

várias formas e modelos, desde que elas conversem
entre si e não causem uma poluição visual ao
ambiente.
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Como expor suas fotos
Profissional explica alguns pontos para não
cometer erros e deixar o ambiente muito carregado
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Molduras rebuscadas devem ser mescladas a outras mais simples
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destaque

Nicho iluminado na parede recebe fotos de família


