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O 
carro estaciona. Valentino Fialdini, fo
tógrafo que tem faro fino no D NA, bate 
o olho e decreta: "Esse é o prédio mais 

legal dos Jardins". Erguida nos anos 60 e muito 
bem conservada, a fachada é apenas um tira
gosto. É que o melhor mesmo está no segundo 
andar, onde vive a top paisagista Isabel Duprat 
com seu marido, o engenheiro e músico Manoel 
Dubeux Leão. 

Há quase cinco anos, é aqui que o casal des
cansa e recarrega as baterias para enfrentar a 
atribulada agenda de trabalho pautada por reu
niões e viagens Brasil - e mundo - afora. A Su
íça, por exemplo, entrou na rota da dupla nos 
últimos meses por conta de uma parceira entre 
Isabel e o conceituado escritório de arquitetura 
Herzog & de Meuron para a construção do Com
plexo Cultural Luz, no centro de São Paulo. 

Arquiteta por formação e dona de notável bom 
gosto e sensibilidade naturais, Isabel lançou 
mão de todos os artifícios para tornar o aparta
mento vintage no mais confortável e aconche
gante possível. O primeiro passo? Transformar 
os três quartos da planta original em apenas 
um bem amplo e com direito à sala de TV mais 
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closet. Além de criar, na sala, um estúdio com 
acústica ótima para o marido, que é pianista e 
aprendiz de bateria. 

O segundo foi investir em uma decoração sin
gular. É que nem tudo precisou necessariamen
te de uma grife. Em frente a uma dobradinha de 
cadeiras assinadas pela extinta marca Branco & 
Preto e ao sofá desenvolvido pela decoradora Ma
rina Linhares está uma pequena mesa de centro 
folhada de jacarandá e, ladeando a mesa de jantar . 
- desenvolvida pela própria Isabel -, um trio de 
cadeiras Tok&Stok. "Por uma grande coincidên
cia, antes de eu vir morar aqui eu tinha duas ... e o 
Manoel, enquanto morava sozinho, também ti
nha uma igualzinha", explica a paisagista. 

O terceiro passo foi investir, sem medo de 
ser feliz, em sua grande paixão: as plantas. Pri
vilegiada pela luz do sol que atravessa as amplas 
janelas e ilumina, de um jeito único e especial, a 



Na sala de jantar, a me
sa branca foi desenha
da pela própria Isabel; 

as três cadeiras de ma
deira são da Tok&Stok; 

à esq., na cozinha, o 
piso, de pastilhas, é ori-

ginal da casa, de 1960 ~ 





Na sala de estar, o papel de parede de William 
Morris é uma reedição do século 19 para Miranda 

Green; a dupla de poltronas é da antiga loja de mó
veis Branco & Preto; a mesa de centro é folhada de 
jacarandá; ao fundo, o estúdio musical de Manoel 





sala, Isabel reuniu em vasos espécies de sua pre
ferência, como samambaias, filodendros, aven
cas, begônias e palmeiras. O espaço verde deu 
tão certo que, além de se tornar a coqueluche 
do apê, virou o cantinho preferido dela, princi
palmente aos fins de semana. Sentada em sua 
poltrona sueca assinada por Bruno Mathsson e 
cercada pelo verde de dentro e fora - pelas copas 
das árvores que dão na altura exata do seu andar 
-, Isabel aproveita a iluminação para botar a lei
tura em dia, geralmente embalada por um som 
especial: o do marido em seu piano austríaco 
Bõsendorfer, de i930, que herdou da avó. "É um 
privilégio poder escutá-lo. Mas, quando chega 
a hora da bateria, corro para a esteira", brinca a 
paisagista, com seu jeito doce, fala mansa, olhar 
discreto e elegância na medida. • 

SETEMBR02012 J.P 171 < VOLTAR

https://www.isabelduprat.com/materias
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