
Nome do ambiente: Living Sakura – Viver  

Nome do escritório: Le. Arquiteta 

Nome da arquiteta: Letícia Motisuki 

Cidade: São José dos Campos/SP 

M²: 180m² 

 

Itens de destaque do ambiente:  

 Forro Onda – forro ondulado de madeira – Criação própria; 

Sofá Ilha – Sofá central que faz a integração dos ambientes – Criação 

própria; 

 Cadeira Esqueleto Gold – Designer Brasileiro Pedro Franco – um dos mais 

conceituados designers brasileiros da atualidade; 

 Cadeira Porto – Designer Brasileiro Tadeu Paisan; 

 Poltrona Beppi – Estudiobola; 

 Mesa de Jantar Springboard – Designer Italiano Giorgio Bonaguro –

apaixonado pelo Brasil. 

 

 O projeto valoriza designers brasileiros e amantes do país (Giorgio 

Bonaguro). 

 

Conceito e Partido do Projeto: 

Viver o presente sem medo! 

Viver o presente sem medo está associado à efemeridade da existência humana. 

Legado dos samurais, guerreiros japoneses, apreciadores da flor de cerejeira, flor 

de origem como “Sakura”. 

A cerejeira fica pouco tempo florida, por isso suas flores representam a fragilidade 

da vida, cuja maior lição é aproveitar intensamente cada momento, pois o tempo 

passa rápido e a vida é curta.   

 

Descrição do Projeto: 

Protagonizando conexões e perpetuando sensações de prosperidade e felicidade, 

o Living Sakura por meio do aconchego e abundante preocupação com o estar dos 

seus ocupantes intensifica em seus detalhes os momentos vividos.   

O amplo living se desenrola com a dose ideal de sofisticação e despojamento; 

imprime uma decoração moderna e ousada para receber com conforto e 

personalidade. De pronto, o visitante é impactado por um sofá-ilha desenhado, pela 

arquiteta, especialmente para retratar a conectividade dos espaços, enquanto as 

várias maneiras de sentar transitam com fluidez por todo o living.  

Inovar e surpreender. Estes são os objetivos do Forro Onda que se inspira na 

natureza através dos materiais e desenhos. A arquiteta aprofundou a inspiração 

noutro elemento fundamental da natureza: as formas. Das linhas exatas da 

arquitetura do container, ao traço livre da natureza, o que seria contraponto virou 

inspiração. O Forro Onda agregou leveza e organicidade ao living e ao mezanino 

que expande a conectividade para os ambientes no pavimento superior. 

Os tons vibrantes harmoniosamente aparecem na decoração, tecidos, texturas e 

no efeito da iluminação cênica do corredor lateral e nas estantes metálicas que 

circundam o espaço. Ainda, compõem o ambiente um cantinho com lareira para 

aquecer os dias mais frios e uma espaçosa mesa de jantar que parece flutuar sob 

a luz de um pendente que focaliza a peça que originou o projeto e todo o seu 

conceito: A CEREJA! 

O Projeto:

asiática, conhecida 

o presente sem medo


