
A cobertura localizada de frente para o maior deserto do país passou 
por uma reforma que a deixou com traços contemporâneos e elegantes. 

A maior integração entre os ambientes internos reverbera a conexão 
entre os materiais, que emanam aconchego e charme.

morangozaliMoranGozaliDesign

UM DÉCOR 
ATEMPORAL 
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O escritório de Moran Gozali está 
localizado em Jerusalém, e é 
focado em projetos de interio-
res residenciais e comerciais. Ela 
se concentra em criar propostas 
exclusivas que tragam uma ri-
queza única de materiais. Assim, 
desenvolve espaços que se des-
tacam pela harmonia, funcionali-
dade e alto padrão estético.

Ao figurar entre os mais altos padrões de vida do 
Oriente Médio, Israel reserva muitas boas surpresas aos 
amantes de projetos de interiores sofisticados. Às margens 
do Mediterrâneo, o pequeno país – sua área tem tamanho 
semelhante a Sergipe, o menor estado do Brasil – viu seu 
poderio tecnológico e econômico estender-se aos mais 
diversos ramos de atividade, o que inclui a arquitetura e o 
design de interiores. Esta cobertura de 250 metros quadra-
dos em um condomínio de luxo é prova disso.

O edifício fica situado ao sul de Israel, próximo ao 
deserto de Neguev – que ocupa 60% do território do país. 
Apesar da escassez de recursos hídricos e de solos férteis, 
surgem na região modernos centros urbanos e se desen-
volve uma das mais avançadas agriculturas do mundo. 
“O projeto do apartamento foi inspirado pelo forte desejo 
do proprietário de manter o contexto de localização no 
deserto”, explica Morgan Gozali, designer de interiores que 
comandou a reforma no lar.
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O tema principal abordado era a maneira como as 
temperaturas do deserto mudam ao longo do dia. Pela 
manhã e de tarde, faz muito calor, enquanto a noite 
reserva temperaturas frias. “Fiquei fascinada com toda 
essa variação e suas possibilidades para o design. Isso me 
influenciou muito, bem como os sentimentos do espaço, 
da atmosfera agradável e o silêncio”, lembra Moran.

Apesar da forte inspiração, a tarefa não foi fácil. O 
interior original foi totalmente reformulado e o projeto 
começou praticamente do zero. As divisões internas foram 
replanejadas pela designer, levando em consideração as 
necessidades específicas dos proprietários, que queriam 
um apartamento espaçoso, que incentivasse a interação 
entre os familiares em meio a muito conforto.
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Nesse contexto, surgiu a ideia de 
criar uma casa moderna e integrada, 
criando uma conexão intensa entre 
materiais que emanam calor, suavi-
dade e elegância. A cozinha mostra 
bem essa premissa. Um exemplo é a 
ilha, exibindo belas texturas de pedra 
e madeira. A estrutura foi executada 
de modo que os familiares fiquem de 
frente um para o outro, estimulando 
a interação. Destaque para a luminá-
ria de latão, que valoriza a imponên-
cia do espaço com seus três metros 
e meio de comprimento.
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A espaçosa suíte master chama atenção pela 
grandiosidade. Foi posicionada no apartamento de 
modo a receber a luz do pôr do sol através de uma 
grande janela, iluminando ainda parte do banheiro e 
do closet. O décor exalta tons naturais que combinam 
com a atmosfera do lar como um todo, gerando 
uma incrível unidade visual. A estrutura que setoriza 
o dormitório da sala de banho foi executada com 
portas de correr em alumínio e vidro, algo que permite 
ser aberta ou fechada conforme a necessidade. “Os 
materiais e matizes usados   nesse projeto criam uma 
proposta atemporal”, afirma a designer Moran.
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Como não poderia deixar de ser, a área externa 
recebeu atenção especial. Funciona como 
uma extensão da área social. O ponto alto é o 
pergolado com confortáveis sofás e poltronas. 
As cores remetem ao desejo dos proprietários 
de fazer referências ao deserto, exaltando então 
tons terrosos e o azul do céu. O ambiente 
conta ainda com uma bancada gourmet com 
banquetas para abrigar ainda mais pessoas. 
As brises imperam no local, dando identidade 
à composição. A maioria dos elementos de 
madeira foi criada exclusivamente para essa 
cobertura, e usam uma linguagem de design 
consistente e contemporânea. É, ainda, algo 
que reforçou a autenticidade da proposta. 
“Quando os moradores confiam no designer e 
ele entende bem o perfil do cliente, experiências 
emocionantes são criadas. Portanto, no sentido 
físico, você acaba com um layout cuidadoso e 
personalizado“, destaca Moran.

Junto à entrada, Moran criou 
a sala de jantar, um local 
com paredes clean onde 
uma delas foi revestida 
com placas de pedras 
diferenciadas. Suas linhas 
retas e ousadas compõem 
com os pés da mesa, que 
exibem um dourado intenso 
visto também na luminária. 
O ambiente é setorizado pelo 
piso que remete a estampas 
de chevron. Ao lado, foi criada 
uma estante de madeira preta 
com o objetivo de parecer 
com finas chapas de metal. O 
móvel tem um toque industrial 
que oferece um elegante 
contraponto à área social do 
apartamento – mostrando 
assim a riqueza de estilos do 
projeto como um todo.
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