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CHELSEA CHIC

Lúdico, moderno e customizado do 
rodapé ao teto, o loft technicolor da 

consultora de estilo Chassie Post e do 
roqueiro Phil Costello, no Chelsea, é 
uma ode à personalidade de ambos 

POR CYNTHIA GARCIA  FOTOS MATTHEW WILLIAMS / PHOTOFOYER
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Nas asas da 
borboleta
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AO SELECIONAR ESSA CASA NOVA!IORQUINA para a edição do mês, nosso 
diretor Allex Colontonio comentou: “Chic, né? Feeling é feeling. 
Lúdica like a butterfly”. A primeira frase que a americana Chassie 
Post me disse foi: “Adoro pássaros e borboletas, quando achei esse 
papel de parede fiquei em êxtase. É como se eu vivesse em um 
aviário em technicolor”, descreve sobre a área social com cozinha 
integrada de seu loft, inteiramente forrada com o papel “Birds & 
Butterflies”, da Schumacher, desenhado nos anos 1960. 

Chassie (pronunciado ché-cí) é consultora de estilo e corres-
pondente de tevê do site Gilt.com, de roupas estilosas online 
a ótimos preços, que vale conhecer. Começou a carreira em 
Atlanta, sua cidade natal, na Geórgia, como produtora de moda 
para as revistas Glamour e O the Oprah Magazine. Agora é convi-

BUTTERFLIES
À esquerda, o filho 
do casal dando 
uma cambalhota. 
Na página ao lado, 
a chiquérrima 
Chassie veste vintage 
de Tracy Feith. Na 
página dupla de 
abertura, o living 
com o papel “Birds 
& Butterflies” da 
Schumacher, envolve 
a consultora de moda 
de vintage Gucci by 
Tom Ford, 1996, com 
manta Missoni sobre 
poltrona ao estilo 
Luis XVI

CASAS  |  CHELSEA CHIC
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“Gosto que minha casa transmita 
felicidade e curto que ela não é 
caretinha. É como sair de renda preta, 
luvas longas com joias exageradas 
durante o dia”, diverte-se Chassie Post

dada a programas como Entertainment Tonight e E!, onde não 
deixa passarem batidos os deslizes das celebridades do tapete 
vermelho. Em 2000, casou-se com o roqueiro Phil Costello, 
guitarrista de bandas que satirizam a cena heavy metal como 
Tragedy, Satanicide e, mais recentemente, a Diamondsnake 
em parceria com o DJ Moby. Na época em que se conheceram, 
ela tinha uma galeria de arte contemporânea no SoHo, em 
Nova York. Hoje alguns dos artistas que representava estão 
nas paredes do loft de 140 metros quadrados que o casal com-
prou no badalado bairro de Chelsea, em um prédio antigo que 
antes abrigava uma gráfica. 

“O apartamento era um horror, mas Phil me convenceu 
que o espaço era bacana”, conta ela sobre o loft com ótima 
área social e duas suítes bem pequenas. Assinada a papela-
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REAPROVEITAMENTO
Porcelanas floridas 
e pratas herança de 
família. Ao lado, as 
portas escondem 
armários e se abrem 
para os quartos. Na 
outra página, mesa 
de jantar e cadeiras 
italianas, Selene (1968), 
de Vico Magistretti, com 
par de obeliscos. Na 
foto abaixo, tela de Rita 
Ackerman,  adquirida 
na Andrea Rosen 
Gallery, apoiada sobre 
cômoda herdada da 
irmã, pintada de verde 
acinzentado por Chassie
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“Pintamos o piso e o 
teto do espaço da sala 

e da cozinha no tom 
azulado”, diz Chassie

da, o casal não pechinchou na reforma: contratou o escritório 
Meyer Davis, que fez restaurantes concorridos como o Nobu, 
de Southampton, The Dutch, de Miami, e o Bar Blanc, de Nova 
York. A decoração foi feita com ajuda do amigo Miles Redd (“ele 
sabe tudo!”). Além das peças de mobiliário tradicional que her-
dou da avó e da mãe decoradora, ela também garimpou em an-
tiquários e feirinhas, comprou em leilões online no eBay e no 
West Elm, rede americana equivalente à Tok&Stok. “Decorar 
pode sair muito caro. Comecei pelas paredes para estabelecer a 
linguagem e, como sou exagerada, gosto de peças grandes, ex-
pressivas”, diz sobre o clima glamoroso, mas aconchegante, que 
conseguiu com objetos e móveis de estilos variados que acentu-
aram a fantasia e a sofisticação por ela buscadas.  

De todas as peças, a que ela mais curte – claro – é a enorme bor-
boleta na parede da sala, em cima do console, herdado da avó. 
“Encontrei jogada na rua. Não sei se foi de alguma feira de ciências 
de colégio ou display promocional de filme de ficção científica. Só 
sei que adoro a minha linda borboleta gigante!”, diz a estilosa com 
faro para coisas bonitas e divertidas, que sabe misturar o high & 
low com pitadas de charme e humor. 

PÉ NA COZINHA
Na cozinha, desenhada pelo marido, 

o guitarrista Phil Costello de jeans 
skinny da marca Motel Rocks (“ele 

curte calças chamativas e adora que eu 
o produza”), o filho do casal e Chassie, 

com um vestido que ela mesmo fez de 
tela de mosquiteiro camuflado
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t Confira a versão extended do projeto no link: KZPa9PvFwY
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