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Eliminar o desnecessário e libertar-se  
do peso e do ruído gerados pelo acúmulo: 
esta filosofia norteou a designer 
dinamarquesa ao montar seu apartamento, 
em Copenhague. Na prática, ela obteve  
uma ambiência acolhedora, onde 
todos que a visitam se sentem à vontade
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Famosa por sua marca de sapatos  
e bolsas e por uma ampla gama  
de projetos criativos, Yvonne 
divide o apartamento de 109 m² 
com o mais novo de seus quatro 
filhos, ainda muito jovem para 
deixar a casa da mãe, como já 
fizeram os três irmãos mais velhos

casavogue.com.br 23

em casa com



designer dinamarquesa Yvonne Koné se au-
todenomina minimalista sem hesitar. Ela 
pode até demorar semanas em suas cuidado-
sas avaliações para escolher a cor das pare-
des, mas, ainda assim, considera absoluta-

mente dispensáveis todos os itens em seu apartamento e 
afirma não ver problemas em viver sem eles. “Adoro abrir a 
porta de um lugar que eu, visualmente e em termos de dè-
cor, identifico como minha casa. Porém, não me sinto mui-
to ligada a bens materiais em geral e nem me apego tanto a 
eles. Se quiser viajar ou mudar para outra cidade ou país, 
não precisaria levar nenhum dos meus pertences, pois to-
dos são substituíveis.”

Seu lar comprova que não existe conflito entre o amor 
pelo bom design e a abordagem minimal: poucas peças de 
mobília habitam os cômodos e não restam dúvidas de que 
a moradora não é acumuladora nem fã de rebuscamento. 
Um único vaso sobre a mesa, as xícaras de chá mais fun-
cionais que conseguiu encontrar, o quarto decorado de 
forma simples, com quase nada além de uma luminária 
para leitura e um banquinho... “Seria desnecessário lotar 
meu espaço porque já possuo o suficiente para fazer a roti-
na f luir”, justifica. “E mais, se você compra algo caro, 
conscientemente tem de gostar e cuidar daquilo, e isso vi-
ra uma obrigação. Não quero parecer uma fanática 

A

No estar, sofá modular Eave, design Norm Architects 
para a Menu Space, cadeira Alky, de Giancarlo Piretti, e 

luminária com cúpula de vidro soprado da Glashütte 
Limburg, na Stodeoh. Na pág. seguinte, no alto, mesa 

de jantar feita sob medida por um amigo e pintada 
com uma das cores favoritas de Yvonne, integrante da 

paleta criada por ela para a fabricante de tintas Keim, e 
cadeiras de Poul Kjærholm para a Carl Hansen & Søn 

sob pendente articulado VV Cinquanta, de Vittoriano 
Viganò – entre os janelões, figura a única obra de  

arte do ambiente, uma máscara do Congo; e, abaixo, 
detalhe da discreta cozinha integrada ao living
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antimaterialista, mas prefiro gastar tempo e energia com 
pessoas queridas, não com coisas”, diz.

Pelas mesmas razões, seu móvel mais importante é a 
grande mesa de jantar de madeira, feita sob medida por 
um amigo. Ela acomoda com folga tanto as refeições com 
seus quatro filhos (três já adultos e um pré-adolescente 
que mora com ela) quanto os jantares improvisados e es-
pontâneos com amigos. “O objetivo de uma casa é com-
partilhá-la com outras pessoas. É um prazer percebê-las 
enxergando meu apartamento como um local incondicio-
nalmente convidativo, a ponto de ficarem à vontade para 
pegar uma manta e se aconchegar no sofá enquanto con-
versamos e eu cozinho.”

Ela conta que ainda vê o imóvel como uma folha em 
branco. “Costumo compará-lo a uma caixa de papelão 
com uns poucos elementos itinerantes, trocados de lugar 
mais de uma vez por semana – nem que seja um enfeite, 
que coloco em outro canto depois de limpar. Para mim, os 
interiores devem estar em movimento, ou me entedio.” A 
ideia de mudanças constantes se reflete em seu moodboard, 
exposto na sala, com fotos em papelão rústico de diferen-
tes cores e texturas. Ela o usa em seu trabalho, mas tam-
bém como um mapa de todos os impulsos criativos absor-
vidos em sua vida cotidiana. “Você se estimula quando 
olha para coisas o dia todo. No entanto, não precisa ser 
dono delas. Às vezes, basta descrevê-las”, acredita. l

Acima, algumas referências colecionadas por Yvonne para 
trabalhos futuros; à esq., a designer posa na beirada de sua cama; 
e, no alto, canto da sala com banco de Thau & Kallio para a 
&Tradition e moodboard com ideias flutuantes e em constante 
evolução – no chão, par de stilettos de sua marca

As duas varandas miram os telhados do centro de Copenhague e enchem  
os interiores de luz – que muda a cada estação, como a moradora gosta

O quarto tem sua área compacta compensada 
pelo pé-direito alto e pela porta-balcão da 
varanda diante da cama, que recebeu jogo  
de lençol da Tekla – objetos de design 
escandinavo, como o espelho da &Tradition 
e o banquinho de Mark Kenly Domino Tan, 
convivem com o vaso e o cesto senegaleses
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