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C

ertamente na decoração as almofadas são aqueles
objetos que carregam o poder de adicionar muito
estilo para qualquer ambiente. Mas, ao contrário
do que se pode imaginar, não são meras coadjuvantes. Elas podem tornar a decoração harmoniosa ou
desempenhar papel de liderança na definição de um interior e ainda imprimir a personalidade dos moradores ao
ambiente, quer seja na sala, no quarto ou nas varandas.
Cores, formas, tecidos, texturas, padrões e detalhes diferentes fazem delas um dos acessórios decorativos mais
versáteis e o toque final de qualquer decoração.
Elas oferecem uma infinidade de possibilidades de
combinação, seja no sofá ou na cama. Outra vantagem é
que elas garantem um ar novo na decoração em poucos
segundos em gastar muito dinheiro. Basta usar a criatividade no seu mix.
“Almofadas são responsáveis por trazer conforto, identidade e mais vida a um espaço, principalmente a sala de
estar, que precisa ser convidativa e aconchegante para
receber uma família e seus amigos”, diz a decoradora de
ambientes Marília Veiga. Mas faz uma observação: “A
tarefa de combinar as almofadas com o sofá requer alguns
cuidados especiais, incluindo a escolha dos tecidos, estampas e tamanhos.”
Mas a arquiteta Gislaine Oda Antoniassi, docente do
Senac Rio Preto, explica que essa é uma tarefa simples e
você pode fazer um mix, de acordo com a mensagem que
você quer passar. “Você pode misturar, por exemplo, uma
almofada lisa, com uma floral e outra adamascada. Basta
que tenham dois tons em comum”, explica. V&A
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Almofadas estampadas criam ambientes
mais alegres como neste projeto da
decoradora de ambientes Marília Veiga
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