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mauRiCio KaRam | Idealizado para um jovem de 20 anos, este apartamento de 60m² mescla 
estilos como vintage, clássico e contemporâneo. Um exemplo deste conceito apresenta-se já no 
estar, na mistura entre um tapete de vaca com bancos espelhados, by Philippe Starck. O imponente 
Chesterfield roxo completa o décor. Material de destaque na ala social, a madeira nogueira alto brilho 
é aplicada no painel da televisão, conferindo uma quebra no equilíbrio do ambiente, como o piso 
fosco, rústico. Ainda neste recinto a pequena mesa de jantar e uma ampla estante repleta de livros e 
artigos de decoração se apresentam. Mais reservada, a cozinha conta com ousadas pastilhas meta-
lizadas que vão até o teto. Criatividade pura! 
No dormitório, destaque para a luminária vermelha, que atuando com o amplo espelho na parede, 
confere amplitude ao cômodo, bem como a cômoda em metal. Além disso, a morada ainda conta 
com um quarto de hóspedes, que tem como protagonista o belíssimo espelho Baccarat conjugan-
do com o ambiente clean.

#DICA DO PROFISSIONAL
“Sabe aquela dica de usar espelhos para criar uma sensação de amplitu-
de? Ela funciona mesmo. Para driblar a parede inclinada de um dos quar-
tos, instalamos espelhos do piso ao teto que de quebra ainda duplicam 
a luz natural, então o cômodo parece maior. Vale comentar também a 
cabeceira de couro de pouca profundidade e o criado-mudo com gave-
tas, que é igual a mais espaço de armazenamento”
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Com a arquitetura em sua 
essência, maurício Karam 
destaca-se pela paixão e 
ousadia que imprime em 
seus trabalhos

O gosto pelo desenho de casas e edificações veio 
cedo. aos 12 anos, o então pequeno Maurício 
Karam era apaixonado pela disciplina de artes na 
escola. Grande incentivadora de seu talento, sua 
mãe mantinha sempre em dia o kit com lápis de 
cor, giz de cera e canetinhas, para que ele desen-
volvesse aquele que seria seu maior dom. ainda na 
infância, Karam aprofundou-se no mundo artístico 
por meio de livros sobre o tema: uma verdadeira 
imersão já nesta fase da vida. na adolescência, co-
gitou fazer Marketing, mas sua essência falou mais 
alto e então prestou vestibular para a carreira que 
o faria o profissional que é hoje: a Arquitetura. 
aos 35 anos, o paulista comanda seu próprio 
escritório, atuando em diversas regiões do Brasil 
e em outros países, aliando bem-estar e harmonia 
estética ao aproveitamento adequado dos espaços. 
Marca registrada de suas criações é a ousada e bela 
união entre os distintos estilos clássico e contem-
porâneo. Além de projetar magníficas residências, 
Karam apresentou-se em edições da Casa Cor e 
foi um dos responsáveis por repaginar a casa da 
Mulher, um centro de recuperação de vítimas do 
câncer de mama no Pacaembu, São Paulo. 
Em entrevista exclusiva à Revista Decor, ele revela 
detalhes de seu processo de trabalho, inspirações 
e planos. Confira!
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MAURÍCIO KARAM
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Revista Decor - como iniciou seu interesse pela arquitetura e design de interiores?
Maurício Karam - Sou apaixonado por arquitetura desde a infância. Minha mãe 
me incentivou muito, comprando materiais para desenhar, além de livros de artes 
em geral. até pensei em fazer Marketing, mas acabei nem prestando o vestibular 
para essa carreira. arquitetura sempre foi uma certeza!
Decor - como é o seu processo de criação de um projeto?
Karam - Procuro inicialmente “ler” o cliente, entender suas preferências e, além 
disso, saber como ele vive – os costumes, pois nem sempre os desejos coincidem 
com os gostos. Depois disso, passo para pesquisas – folheando revistas, livros e 
sites na internet. Quando sento para desenhar, o projeto simplesmente nasce!
Decor - Quais são as suas influências?
Karam - o mundo! Mas busco muita referência na internet. hoje existem sites 
incríveis de arquitetura – principalmente em redes sociais como Pinterest, houzz, 
instagram, páginas sobre moda também!  Sempre dou uma olhada na moda, pois 
além de cor, texturas e design, os grandes estilistas são sempre pioneiros no que 
diz respeito às tendências.
Decor - o que te inspira?
Karam - Viajar e as pessoas! 
Decor - Qual o projeto que você mais se orgulha de ter realizado?
Karam - Todos aqueles em que o cliente ficou feliz no final!
Decor - Qual o estilo que melhor te define?
Karam - nenhum!  Estamos sempre nos renovando – embora o clássico europeu 
sempre esteja por perto!
Decor - Você acredita em tendências?
Karam - acredito que elas existam sim, mas odeio seguir modismos!
Decor - o que podemos esperar de Maurício Karam para 2015?  
Karam - Estamos numa fase muito boa e criativa. Teremos projetos com resul-
tados muito diferenciados, pois nesses últimos dois anos tivemos uma grande 
aceitação no mercado do nosso produto. E acredito que 2014 foi um ano em que 
conseguimos “impor” nossa linha de pensamento e, assim sendo, temos alguns 
projetos saindo do forno exatamente como idealizamos – e talvez esses sejam 
motivo de orgulho para 2015!


