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Os lustres voltam à cena e resgatam a sofisticação
e tradição de tempos idos
texto Patrícia Zanotti

S

ímbolo de status, o lustre é peça fundamental na decoração de qualquer ambiente. No passado, apenas reis e nobres tinham acesso às peças, todas feitas sob encomenda. Sem a existência da energia elétrica,
os lustres, pendurados em altíssimos pés-direitos de castelos, eram abaixados
e acesos demoradamente com velas ou gás para, enfim, retornarem ao teto.
As peças chegavam a ter até três metros de altura. Uma sofisticação que atravessaria os séculos.
Febre entre a elite brasileira até o final dos anos 1970, os lustres estavam em todos os ambientes, mas foi perdendo espaço com a arquitetura moderna e seus
apartamentos com tetos cada vez mais baixos. A preferência passou a ser pelo
uso de spots, que foi considerado o queridinho dos mais antenados.
Tradição, história e um pouco de saudosismo vem renovando o conceito de
modernidade e os lustres voltam à cena com tudo, e com diversos novos arranjos: vidros, cristais, pedrarias, tecidos, laminados, material reciclado e artesanais.
Para escolher a peça certa é preciso estar atento às proporções entre lustre,
móveis e o ambiente. Confira uma seleção com os mais variados estilos assinados por marcas e designers de primeira. BC

Luminária pendente Bocci 14
composta por um cabo de metal
ajustável e uma esfera de vidro
fundido na extremidade.
:: www.lumini.com.br
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Lustre Marie Coquine
assinado pelo designer
Philippe Starck

Luminária Caboche pendente
composta por esferas de
polimetilmetacrilato em duas
opções de cor: transparente e
amarelo ouro. Preço: R$ 3.798.
:: www.lumini.com.br

Lustre Zenith feito com cristais
Baccarat. À venda no showroom
da marca na Alameda Gabriel
Monteiro da Silva, 690.
:: www.baccarat.com.br

Da murano, luminária
feita em fibra de carbono
pelo designer italiano
Fábio Fornasier.
:: www.lu-murano.it
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Lustre de chifre em resina
e metal. À venda na Dialma
Brown. Preço: R$ 9.900.
:: www.dialmabrown.com.br

Do designer Tom Dixon,
luminária pendente gravada
digitalmente em metal.
Preço: R$ 2.491,63.
:: www.firmacasa.com.br

fotos divulgação

Luminária pendente com
sete garrafas de vidro.
À venda na Firma Casa.
Preço sob consulta.
:: www.firmacasa.com.br

Fernando Prado em parceria com o
joalheiro Antonio Bernardo criam a
luminária 360º inspirada numa das
peças de maior sucesso deste último.
Luminária pendente com lâmpada
embutida, confeccionada em aço inox.
:: www.lumini.com.br
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