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Home Theater - Por Eduardo Torelli Fotos Hamilton Penna

Tecnologia, elegância e conforto encontram-se
nos ambientes de uma propriedade irresistível

››Entre e aprecie a vista: os cômodos desta linda casa no interior de São Paulo
foram feitos para isto: capturar a atenção do visitante, que logo se rende à sua
ambientação elegante e clean, às suas texturas apaixonantes e ao seu aproveitamento exemplar de espaços. Trata-se de um imóvel com 1.100 m², dos quais
cada nicho, cada curva ou detalhe, foi criteriosamente planejado. Não bastasse
o visual deslumbrante, há soluções audiovisuais de ponta que tornam o convívio
em suas salas, suítes e áreas externas lúdico e interativo. É difícil pensar em um
cenário melhor para reunir a família, os amigos e quem mais chegar.
Entretanto, por se tratar de um projeto desta grandeza, foi longo o caminho
entre o planejamento e a realização. Nos âmbitos da tecnologia e da decoração,
profissionais talentosos e experientes avaliaram cada possibilidade, até que se
chegasse às acertadas escolhas que dão aos cômodos da propriedade um ar especial. A Imagic Multimídia implementou os sistemas de áudio e vídeo e automação,
enquanto o look dos ambientes foi definido pela arquiteta Cristiane Schiavoni.
Segundo os experts, tudo saiu a contento porque o projeto realmente evoluiu “a partir da base” – ou seja, da planta do imóvel. E nem poderia ser diferente, considerando a quantidade de sistemas instalados: além do home theater, a
tecnologia A/V se faz presente nas salas de estar e de jantar, na cozinha, nas suítes do casal e do filho, no salão de festas e na área externa, onde fica a piscina.

SALA DEDICADA
“A iluminação é automatizada”, ressalta o consultor Silvio
Kayo, da Imagic Multimídia. “Foram programadas cenas
específicas que atendem a diversas situações – festa, visita, cinema etc. Além disso, providenciamos a automação
dos controles de imagem, som e ar-condicionado.”
Na opinião de Silvio, algumas escolhas fundamentais
colaboraram para o êxito do projeto. “Foi uma boa decisão, por exemplo, reservar uma sala para o sistema de
home theater, para que se obtivesse o melhor rendimento
possível em termos de som e imagem – um ambiente
dedicado sempre oferece maior controle em termos de
acústica e de iluminação”, prossegue Silvio. “Destaco,
ainda, o salão de festas, onde há um segundo home
theater (com TV e projetor) – um ambiente muito agradável –, e as dependências externas, nas quais o som ambiente integra as pessoas e a natureza.”
Das primeiras etapas do projeto à sua efetiva inauguração, o sistema A/V demandou sete meses até ser
implementado. Mas o esforço valeu a pena: diversão é o
que não falta nesta casa funcional e sintonizada à modernidade. “No home theater, os proprietários têm a opção
de assistir a filmes e shows em uma TV ou na tela de
projeção”, enumera o especialista. “O
salão de festas também contempla
um sistema de projeção e uma TV,
enquanto as suítes foram guarnecidas
com excelentes televisores. À época em
que definimos o projeto, a tecnologia
3D engatinhava – assim, não a utilizamos aqui. Porém, este recurso poderá ser
facilmente integrado à estrutura pré-existente no futuro, em eventuais upgrades.”

TONS NEUTROS
“Em todos os ambientes da casa, utilizei materiais naturais
e aconchegantes”, conta a arquiteta Cristiane, revelando
parte do segredo que torna as dependências desta propriedade tão cativantes. “Já no que diz respeito aos equipamentos eletroeletrônicos, optei por deixar tudo à vista, mas
sempre tomando o cuidado de inseri-los graciosamente na
decoração.” De fato, os únicos elementos “ocultos” pelo
layout são algumas das caixas acústicas – em certos ambientes, foram adotados modelos de embutir.
No home theater, a arquiteta recorreu a um piso de
mármore travertino, móveis em madeira e a uma predominância de tons beges e neutros, obtendo uma atmosfera de
tranquilidade e leveza. Trata-se de uma sala criada para a
diversão – e esta orientação, de certa forma, está “impressa”
no layout, que contribui para torná-la agradável e convidativa. Já no salão de festas e na área externa, Cristiane mesclou
os tons neutros a outros mais coloridos – o mesmo conceito
adotado nas suítes. Vários móveis foram desenhados pela
própria arquiteta (e confeccionados pela marcenaria Decorcity e pela Bontempo). Outras peças do décor foram obtidas
na Saccaro. Os spots e luzes indiretas são da Empório Luz.
Apaixonante por natureza, esta casa é um exemplo
de que a tão almejada “arte do bem-viver” (um tópico em
voga nos tempos que correm) é sempre um misto de “ciências exatas” e “ciências humanas”. Ou seja: a vida moderna não pode prescindir da tecnologia de ponta – mas é
fundamental que sua integração ao cotidiano seja feita com
uma sensibilidade que só o bom-gosto pode proporcionar.•

PROJETO DE ÁUDIO E VIDEO
Imagic Multimídia
Site: www.imagicmultimidia.com.br
Fone: (11) 5081-8888

PROJETO DE DECORAÇÃO
Cristiane Schiavoni
Site: www.cristianeschiavoni.com.br
Fone: (11) 3649.4900

FICHA TÉCNICA (HOME THEATER)
· TV Samsung LED 55”
· Projetor Panasonic PT-AE3000
· Suporte para projetor Kreische Orbit
· Moldura e tela de projeção Gaia 92” (16:9) tensionada
· Receiver Denon AVR-3808CI
· Base para iPod Denon ASD-3W
· Blu-Ray player Denon DVD-1800BDCI
· DVD player Onkyo DV-SP406
· Protetor de energia Upsai ACF-3100
· Caixas frontais (torre) B&W 684
· Caixa central B&W HTM-62
· Caixas surround e surround back B&W CWM-500
· Subwoofer ativo B&W ASW-610
· Cabos de interligação e caixas Monster e Absolute
· Controle-remoto Philips TSU-9800
· Central de controle Philips RFX-9400
· Sky HD

