elledecoatelier

interiores com ADN nacional

mix contemporâneo
Com provas dadas no design de interiores, tanto dentro como fora de Portugal,
o Atelier CJC – Interior Design é uma referência incontornável.
Por sandra Gato
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Projetos
em destaque

O

Cristina Jorge de Carvalho
conseguiu, com o seu Atelier CJC,
provar que o segredo do bom
design de interiores é, mais
do que o estilo, a sensibilidade.
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design de interiores não tem fronteiras. Num mundo cada vez mais
pequeno e onde as tendências são
conhecidas em simultâneo, o que faz a
diferença no momento de escolher o profissional que queremos que decore o nosso
espaço novo ou remodele aquele que já
temos? Além de termos de nos identificar
com o estilo, há que haver confiança.
Um estilo irrepreensível e profissionalismo a toda a prova são duas das características que se associam a Cristina Jorge
de Carvalho, que, com com o seu atelier
CJC – Interior Design, tem desenvolvido,
ao longo das últimas décadas, inúmeros
projetos dentro e fora de Portugal.
Os serviços que presta vão desde arquitetura de interiores (alteração/criação de
espaços) e decoração (que pode incluir o
desenho e o fabrico de peças de mobiliário

e decorativas) até ao design de elementos
têxteis, se for caso disso.
O que Cristina Jorge de Carvalho faz
de uma forma única é perceber o que
interessa realmente a cada um dos seus
clientes e como pode ir ao encontro dos objetivos estéticos (e humanos) delineados.
Porque para chegar a um resultado final
satisfatório, é fundamental perceber que
pessoas vão habitar ou trabalhar naquele
espaço, que necessidades têm, quais são
os seus gostos... É a sensibilidade para
“ler” o cliente que faz deste atelier uma
referência. Depois, uma imagem de marca assente num sábio mix de diferentes
tendências e até estilos. Adepta de uma
paleta de cores sóbrias, Cristina Jorge
de Carvalho prefere ousar nas texturas
e nas influências multiculturais. Seja em
casas particulares, escritórios ou hotéis.

Francisco Almeida Dias (6) - José Campos (1)
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1 e 4. Espaço de trabalho. O
Atelier e showroom de Cristina
Jorge de Carvalho é, como
é suposto, uma montra do
seu estilo. É onde recebe os
potenciais clientes e elabora os
seus projetos personalizados.
2. Minimal. Um quarto de um
projeto para uma casa na
Quinta Patiño. 3. Apontamentos
de cor. A sala de estar de um
apartamento situado em Lisboa
onde algumas peças de cor se
destacam num cenário onde
predomina o beje. 5. Mármore
e madeira. Uma casa de
banho, de uma casa decorada
pelo Atelier CJC no Algarve,
onde predomina o mármore
cinzento e as madeiras escuras.

cenário de moda
Se todos os espaços têm de ter uma personalidade,
as lojas de luxo têm de ser tão perfeitas como as
peças que as habitam. A loja Stivali, na Avenida
da Liberdade, foi “vestida” pelo Atelier CJC,
em tons claros, para deixar respirar as peças
de roupa e os acessórios.
cjc–interiordesign.com
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