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«ESTA ES 
           MI CASA»

 

Uma casa jovem em Madrid pelas 
mãos do arquiteto Bethlehem 
Ferrandiz  FOTOGRAFIA: MONTSE GARRIGA/PHOTOFORPRESS.COM
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O segredo do grande sucesso desta renovação 
nos arredores de Madrid é sem dúvida a abor-
dagem despojada, jovem e quase mística que 
o arquiteto Bethlehem Ferrandiz aplicou em 
cada divisão.

Os pormenores, executados pela Proyecta Espacios y Cons-
truccion, a empresa responsável pelas obras de estrutura, 
foram coordenados pelo designer de interiores e coincidi-

Madrid

ram na perfeição com a ideia inicial do arquiteto Bethlehem, 
bem como com o objetivo final dos proprietários, um casal 
com duas crianças pequenas que esteve sempre envolvido 
com grande entusiasmo na obra, do princípio ao fim.
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No lobby ao lado da escada, 
um espelho e um candeeiro  
de pé da loja El Ocho.  
O chão é em carvalho
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Este espaço em Madrid tinha como principal função alber-
gar a família em épocas de férias, fins-de-semana e verões, 
por isso tinha de ser prático e fácil de viver: «Primeiro, a 
ideia era criar uma casa onde se respirasse ar fresco e que 
tivesse muita claridade», explica o proprietário que diz ain-
da que, para além disso, era importante que as áreas sociais 
como a cozinha, a sala de estar e de jantar «tivessem uma 
comunicação visual completa para controlar as crianças a 
partir de qualquer lugar e assim aproveitar a vida de forma 
mais descontraída e sempre em família».
Em termos de decoração, os proprietários foram flexíveis, 
mas queriam móveis intemporais em muitos casos, com ma-
deira velha e/ou recuperada onde o material cor de mel e a 
própria idade da peça falassem por si. No final, este tipo de 
peça também fazia mais sentido por se encaixar de forma 
perfeita na base da casa em tons de branco.

Madrid

Uma casa de jantar “selvagem” 
com impressionante fotografia 

de Savannah, na Anmoder.  
Os rinocerontes de cerâmica 

são da loja El Ocho  
e os candeeiros vermelhos  

são da loja Indigos 50  
e os estores Ikea
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O espelho de chão, 
para além de expandir 
a luz natural, amplia  
o comprimento da sala!
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Rejuvenescer a casa foi, seguramente, a linha de pensamen-
to e, para isso, foi importante intervencionar as escadas de 
forma a modernizá-las. As escadas antigas, escuras e tradi-
cionais, foram demolidas e substituídas por umas com mais 
linhas retas, protegidas por uma placa de vidro discreta.
Peças com alma e objetos com textura são claramente um 
ponto-chave da casa. O mobiliário entre o antigo e o vin-
tage, as cores claras com realces discretos de cor e o estilo 
jovem e despojado combinaram numa casa descontraida-
mente cool! 

BELÉM FERRANDIZ

A cabeceira da cama é feita  
com portadas de madeira 
readaptadas pela empresaTaste  
of Old. A fotografia da Anne Birkin,  
é da empresa Anmoder,  
e as cortinas são da Hanbel.  
As almofadas são de seda daTailak
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