ESTILO › LIFE BY LUFE

V INCENT E
VA N E S S A B O N N I N

Ao andar pelas ruelas estreitas da antiga medina de Fez, no Marrocos, a gente mal
pode imaginar as belezas que se escondem por trás daquelas portinhas em meio a
lojas multicoloridas. Fui visitar a jornalista e fotógrafa australiana Vanessa Bonnin
e o francês Vincent Bonnin, renomado chef do riad Dar Roumana, um dos mais
charmosos de lá. Eles nos convidaram para conhecer seu cantinho pessoal e nos
mostraram como vivem no dia a dia. A casa deles é também um pequeno riad com
cerca de 400 anos que ainda mostra belíssimos detalhes de sua arquitetura original
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IMPRESSÕES › Os riads são
tradicionais na arquitetura árabe
do antigo Marrocos. Eles têm
sempre um pátio central cercado
pelos cômodos. Geralmente
ocupam dois ou três andares.
As belíssimas portas verdes são
dos quartos do primeiro piso.
O quarto do casal fica no segundo
piso. Veja a delicadeza da pintura
original de flores na porta. Fiquei
encantado com esses detalhes.
O pendente central é uma obra
de arte composta de antigos
bules de chá. Na foto seguinte,
Vanessa brinca com Jack, um dos
gatinhos da casa. Os mosaicos
e os chinelinhos de uso interno
são “a cara” do mundo árabe.
Observe a beleza das pinturas
florais na madeira esculpida
rente a laje do primeiro andar
e, embaixo, os mosaicos no piso
desgastado do térreo. Imagine
que tudo isso tem 400 anos!
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IMPRESSÕES › A fonte d’água, toda em mosaico, fica em destaque,
relembrando a cultura marroquina. Vanessa e Vincent recolhem os
tapetes durante o escaldante verão e os transformam em pufe. No gélido
inverno, voltam a espalhá-los pela casa. Detalhes da cadeira e do ramo de
verbena que Vincent adquiriu na feira, no meio da medina, quando nos
convidou para acompanhá-lo às compras para o jantar. A verbena é usada
no tradicional chá marroquino. Quem me acompanhou nessa visita e me
apresentou ao casal foi o fotógrafo Alexandre Disaro, do @viveraviagem.

lifebylufe.com é um projeto fotográfico de Lufe Gomes, que retrata a casa como uma exteriorização do ser que a habita. Instagram @lifebylufe
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