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Emoção e razão são dois universos indissociáveis que Lígia Casanova conhece 
e molda em cada projecto de interiores. A ordem natural das coisas levou-a a 
arrumar na sua estante o design gráfico e dedicou-se a criar ambientes plenos 
de detalhe. 

Emotion and reason are two inextricable universes that Lígia Casanova understands 
and moulds in every interior design project. The natural order of things caused her to 
place her graphic design skills to one side and concentrate on creating environments 
full of detail. h
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Lígia Casanova
O Desafio de Criar
The Challenge to Create
Texto de Text by Cátia Fernandes Fotografias de Photographs by Manuel Gomes da Costa
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Que informações cruciais deve conter o briefing 
de um projecto?
Além da necessidade de mudança, peço, numa 
primeira fase, fotografias de objectos, móveis, 
pintura. Por vezes também a necessidade de 
arrumação, que cores gostam ou que não gostam 
e também um pequeno apanhado de ambientes de 
que gostam. Por aqui percebe-se muito o objectivo 
do cliente. Visita-se a obra, faz-se um pequeno 
levantamento. No fim faz-se um estudo geral e 
chega-se à solução final.

What crucial information should a briefing for a project 

contain?

Besides the need for change, I ask, in an initial phase, 

for photographs of objects, furniture and painting. 

Sometimes also the need for creating order, which 

colours they like or dislike, and also a small selection of 

environments they like. Through this you can gauge the 

client’s objective very well. The site is visited, a small 

survey is made. At the end a final study is made and a final 

solution is reached.

The Stª Maria Hospital Paediatric Department project 

was certainly special. How did the challenge come about 

and what aspects/values are involved in the creative 

process?

It was very special for its humanitarian element 

also, because it was a conjugation of synergies for 

a department as delicate as a Paediatric Surgery 

Department. This challenge came through Jerónimo 
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A sua formação académica desenvolveu-se na 
área do design gráfico, tendo trabalhado depois na 
publicidade. Como aconteceu a passagem para o 
design de interiores?
Decidi trabalhar como free-lancer em casa e era aí 
que recebia os clientes que achavam que a minha 
casa era diferente, muitas vezes perguntavam-me 
porque é que eu também não fazia projectos 
de design de interiores. Achei estranho porque 
não era a minha área. A partir do primeiro que 
realizei transformou-se numa bola de neve... até 
ao momento em que tive que optar entre o design 
gráfico e o de interiores.

No seu dia-a-dia tem a tarefa de criar harmonias 
perfeitas, equilibrar diferentes gostos, histórias e 
vivências. Como é montar este puzzle?
Não é fácil! Até costumo dizer que deveria ter tido 
aulas de psicologia. Por vezes conseguir convergir 
para um ponto duas pessoas com gostos muito 
diferentes não é tarefa fácil, mas eu gosto de 
desafios.

É habitual nas suas obras o uso de detalhes e 
pormenores que surpreendem. Que mais-valias 
eles trazem a um projecto e quais os seus detalhes 
«preferidos»?
É a minha costela de designer gráfica a funcionar e 
são eles que marcam a diferença no meu trabalho. 
Não tenho detalhes preferidos porque o que eu 
gosto mesmo é de explorá-los.

You studied graphic design, before entering advertising. 

How did you end up in interior design?

I decided to work as a freelancer at home. I would meet 

my clients here and they thought that my house was 

different, and often they asked me why I didn’t do interior 

design projects too. I thought it strange because it wasn’t 

my field. From the moment I started practicing it, the 

whole thing snowballed… until the moment when I had to 

choose between graphic or interior design.

Your day-to-day involves creating perfect harmonies, 

balancing different tastes, histories and lifestyles. How 

do you solve this puzzle?

It’s not easy! I often say that I should have taken classes 

in psychology. Sometimes managing to bring two people 

with very different tastes to the same point is not an easy 

task, but I enjoy a challenge.

The surprising use of details is common in your work. 

What do these add to a project and what are your 

«favourite» details?

This is my graphic design background resurfacing, and 

these details mark the difference in my work. I have no 

favourite details, because what I really like is to explore 

them.
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O projecto do Serviço de Pediatria do Hospital 
Sta. Maria foi certamente especial... Como surgiu 
este desafio e que aspectos/valores integraram o 
processo criativo?
Foi muito especial também pela parte humanitária 
porque foi uma conjugação de sinergias para um 
serviço tão delicado, como é um Serviço de Cirurgia 
Pediátrica. Este desafio veio através da Jerónimo 
Martins que guardou uma edição de uma revista 
em que trazia a Casa Decor 2000 no antigo tribunal 
de Cascais. Foi a minha primeira Casa Decor em 
que eu fiz uma casa de banho infantil com louças 
sanitárias em papier machê e objectos em feltro.

O que está a fazer neste momento?
Mudei para um ateliê lindo na Lx Factory em 
Alcântara (nas antigas instalações da tipografia 
Mirandela). É um espaço muito diferente e até 
alternativo à imagem do que se faz em Nova Iorque, 
Londres... e continuo com os meus projectos.

Martins, who kept an issue of a magazine featuring Casa 

Decor 2000 in the old Cascais law courts. It was my first 

Casa Decor, in which I designed a children’s bathroom 

with sanitary ware in papier-mâché and objects made of 

felt.

What are you up to at the moment?

I have moved to lovely studio in Lx Factory in Alcântara 

(in the former Mirandela print press). It is a very different 

and alternative kind of space, like what is seen in New 

York, London… and I’m still working on my projects.
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www.ligiacasanova.com


