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cAsAvogue gente 

Jardineira fiel 
N o seu jardim secreto, a paisagista Isabel Duprat cultiva 

memórias, amores, livros e referências estéticas .,. 

flor EVA JOORY fotos ROMULO FIALDINI 

.... EM CASA COM 
Conheça o jardim secreto 
de Isabel Duprat 

NO DESIGN 
Sinuosidade e poesia nas 
cerâmicas de Eva Zeisel 

NO DESIGN 
A madeira maneira 
de Estevão Toledo 

NÃO VIVO SEM 
Kátia Ravagnani Carvalho 

ENTRE4PAREDES 
Um papo com o lendário 
designer Jorge Zalszupin 

QUE GARIMPA 
Um time de estetas elege 
os high-lights do circuito 

·, 



gente EM CASA COM 

104 CASAvoguc 

ISABEL DUPRAT 

A casa da paisagista conta histórias de amizade e 
viagens. Mas são as plantas que equilibram sua alma. 

' ' c_A_ cadeira de madeira 
me acompanha há muitos anos: já este

ve no escritório e na minha antiga casa. 

Acho-a linda, mas não descobri quem é o 

designer. A almofada bordada, de François 

Lesage, tem as cores da minha decoração." 

'' Leio todos os livros e revistas 
ao mesmo tempo, por isso eles vivem empilhados pelos 

cantos. Os de Stephen Jay Gould, recomendados por 

minha amiga Sakae lshi, são fascinantes." 

'' c_A_doro 
arranjar fiares na coleção de 

vasos - alguns ganhei de pre

sente, outros, trouxe na baga

gem. O adereço de miçangas 

veio da África. Ao lado, a me

sa da sala está sempre cheia 

de projetos em andamento." 



'' Ui. fotografia 
de Pierre Verger é um 

belo registro do dese

nho da calçada de Co

pacabana. O papel 

de parede, criado por 

William Morris, traz o 

visual das árvores pa

ra a sala. Acima, par de 

lagostas feitas pelos ín

dios pataxós." 

'' c:..Jl!luita coisa do coração: 
a árvore da rua, a palmeira que me acompanha há 30 anos, os 

pavões que trouxemos de Tiradentes, as pequenas esculturas da 

Patagônia e as fo tografias, presentes da minha amiga Claudia 

Jaguaribe, que trazem o Arpoador e Ipanema para perto . " 

' ' Ui. gamela de 
roxinho é a memória dos inesquecíveis passeios 

nas praias da Bahia. Minha inspiração vem das 

formas geométricas da natureza. A escultura é 

um quartzo com cristalização singular. Ao lado, 

o vaso amarelo de cerâmica fi"ca na mesa, sem

pre com fiares da época" 

< VOLTAR

https://www.isabelduprat.com/materias
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