
 

 

O lado decorador do cantor Lenny Kravitz 
Interiores     por fabiodepaula - 10/10/2011 

 

Com mais de 40 milhões de álbuns vendidos em toda a sua carreira, é inegável que o norte-

americano Lenny Kravitz seja um dos cantores de maior sucesso das últimas décadas. Mas sua 

grande paixão, quem diria, é a decoração. Em 2004, ele abriu a empresa 

Kravitz Design, com uma linha de papéis de parede com motivos dos anos 

1970, cadeiras forradas com pele e tapetes felpudos. Foi o pontapé inicial de 

um trajetória que não parou mais: a da sua profissionalização como designer 

de interiores. 

Há alguns anos, ele decidiu viver em um clássico palacete de Paris, com 

uma grande área verde, localizado em meio a embaixadas. E é este espaço 

que ele usa como laboratório dessa sua nova vocação. Ali, Kravitz utiliza arte 

pop, móveis assinados e relíquias de ícones da música para criar um clima sexy que lembra 

o som de suas músicas. 

Lenny Kravitz mostra que entende de design quando se observa a qualidade do mobiliário, 

que ocupa desde as salas de estar até a escada monumental. Há sofás de Michel Ducaroy, cômodas de Paul Evans e 
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peças de Gabriela Crespi, Karl Springer e Joe Colombo. 

Depois de dois anos de reforma e decoração, a residência de 1.500 m² foi rebatizada de Hotel de Roxie, em homenagem 

à mãe do cantor, a atriz Roxie Roker. A maior parte do mobiliário e dos objetos tem valor sentimental. É o caso de um 

par de botas usadas por James Brown, de páginas rabiscadas por Jimi Hendrix ou John Lennon, ou uma camisa jeans 

que pertenceu a Bob Marley. 
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As raridades ficam expostas junto a uma outra escada com paredes em tom de chocolate que leva a 

diversos cômodos reservados a amigos e músicos. Há no subsolo um bar decorado com uma série 

de imensas poltronas. “Eu queria transcrever aqui uma atmosfera calorosa e repleta de criatividade, 

cuja inspiração viesse dos interiores parisienses fotografados por Helmut Newton ao lado do 

universo de Yves Saint Laurent”, explica Kravitz, sobre seu palecete clássico, arejado e 

glamouroso. (FABIO DE PAULA) 
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