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Hotel Proper

San Francisco

Kelly Wearstler
O design de Kelly Wearstler para o Hotel Proper
de São Francisco é uma festa visual de padrões,
cores e texturas
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Proper Hotel - San Francisco
O hotel esta alojado em um prédio histórico de 1926, construído
em ferro fundido, revestido de tijolos, pedras e terracota.

Foi em 1904, quando o
arquiteto de San Francisco,
Albert Pissis, ergueu, nesta mesma cidade, o edifício
Callaghan no bairro hoje
conhecido como Mid-Market .
Pouco permaneceu do edifício desde que sucumbiu
ao terremoto (e fogo subsequente) que sacudiu San
Francisco em 1906. Em seu
escombros e cinzas renasce
em 1907 em forma de escritório de dois andares, que 20
anos mais tarde aumentou

cinco níveis passando a se
tornar o hotel Shaw. Hoje,
este edifício histórico protegido por lei, cuja silhueta
lembra o mítico Flatiron de
Nova York, abriga o novo
local a ser da cidade: o hotel
São Francisco Própria.. Seus
131 quartos, três restaurantes, academia e cobertura
com vistas panorâmicas
privilegiadas tornaram uma
das paradas essenciais entre
aqueles estetas que visitam
a Califórnia.

O edifício histórico é construído em tijolo,
pedra e terracota e abrange sete andares.
Seus 131 quartos são todos projetados
com exclusividade.

Hoje o hotel está em uma encruzilhada incomum
- o cruzamento das ruas Market, McAllister e
Jones - onde as empresas de tecnologia de elite
habitam marcos abandonados e os chefs da Michelin estão abrindo restaurantes de fast food de
alta qualidade.

ARQUITETURA e RESTAURAÇÃO
“Cada cidade é a nossa musa para criar uma estadia ‘adequada’ em cada destino”, diz Kelly Wearstler.

O hotel Proper esta alojado em
um prédio histórico de 1926,
construído em ferro fundido,
revestido de tijolos, pedras e
terracota.
O edificio está incluído no Registro Nacional de Locais Históricos e, portanto, sua restauração foi abordada com atenção
meticulosa aos detalhes originais. A equipe usou fragmentos
de documentos antigos, planos
de construção e medições de
campo para restaurar as instalações.

Retendo e restaurando tantos
elementos originais da estrutura do edificio de oito andares
do início dos anos 1900, era
imperativo para Wearstler e
seu marido, Brad Korzen, que
desenvolveram o hotel com os
parceiros do Same Hotel, Alex
Same Brian De Lowe.
Pisos de mármore originais foram descobertos sob camadas
de carpete antigo, o teto do
lobby foi meticulosamente restaurado, e os poços do elevador originais do hotel passaram

por uma transformação meticulosa, cortesia da equipe de
arquitetura e design do Proper
Hotel.
No exterior, nenhuma despesa foi poupada para limpar a
fachada histórica tijolo a tijolo
e renovar as molduras das janelas existentes para manter a
aparência original.
O terraço do edifício oferece
uma atmosfera descontraída e
elegante com deslumbrantes
vistas panorâmicas do horizonte da cidade e da baía.

O terraço do edifício oferece uma atmosfera descontraída e elegante com
deslumbrantes vistas panorâmicas do
horizonte da cidade e da baía

Um bairro de referência para a nova
energia que atravessa a área de São
Francisco, o San Francisco Proper
Hotel reside em um prédio construído em 1904 pelo pioneiro da luxuosa
arquitetura de Beaux-Arts, Albert
Pissis.

O novo hotel foi reconstruído em
1926, com tetos altos, estuque original, portas em arco, pilares originais
e molduras e muitos detalhes em
mármore.

A designer Kelly Wearstler tem o
dom de puxar estilos impossíveis
a equipe de servicos usa ternos
xadrez com camisas listradas e
gravatas florais

Kelly Wearstler.

O hotel boutique de 131 quartos, inaugurado em setembro
de 2017, está localizado no
coração da cidade, situado
na fronteira dos bairros mid-Market e do Tenderloin, bairros que “foram completamente
negligenciados por 50 anos,
mas você está vendo uma
grande transformação agora”,
afirma Korzen.
O Hotel Proper, que também
está definido para abrir locais
em Santa Monica, Los Angeles
e Austin, queria criar um espaço que seria uma espécie de
refúgio para a classe criativa.
“As pessoas querem trabalhar
em seus ambientes de hotel
hoje”, diz Korzen.

O Design de Interiores foi
realizado pela grande Kelly
Wearstler. Sua empresa embarcou em um projeto que durou
quatro anos, período em que,
com a ajuda de artesãos locais,
recuperou cuidadosamente os
elementos originais do saguão,
como as colunas coríntias, as
portas de metal trabalhadas do
elevador ou os pisos de mármore branco e cinzento.
Inspirado pela cidade e a influência européia que teve sua
arquitetura, Wearstler misturou
peças vintage do velho continente próprios, arte contemporânea, tecidos atraentes e
estampas arrojadas fazendo
um ecletismo tão luxuoso e
recarregada como funcional e
acolhedor. O selo Kelly Wearstler na sua forma mais pura.
"A cidade é a nossa musa em
tudo, desde a paleta e materiais até artistas locais e influências européias ricas", disse
Wearstler. "Buscamos trazer
algo novo para São Francisco
colecionando uma releitura do
passado, presente e futuro".

Quando Kelly Wearstler começou a mapear o design de interiores do Hotel Proper de São
Francisco, ela criou uma extensa história de fundo. "Você
está na casa dessa mulher e
é como uma série de salas
de estar", começa o designer.
"Esta mulher mora lá com um
gato preto chamado Charmaine, que fica no telhado, e você
está apenas esperando em seu
salão por ela."
Para inspiração, a Wearstler
olhou não apenas para o próprio caldeirão de arquitetura e
design da cidade, mas também
para a França. "São Francisco é
uma cidade muito clássica", diz
ela. “Você vê indícios do design
cubista dos anos 40, enquanto
este edifício é muito ao estilo
das Beaux Arts. Então essas
referências foram o ponto de
partida para mim. ”
Para a Wearstler, a experiência
foi profissionalmente ransformadora. "Começar a trabalhar
neste edifício histórico nesta
área emergente foi uma experiência tão legal para mim", diz
ela. "Parece que pode acabar
sendo como um SoHo em Nova
York, e isso é emocionante."

BRAD KORZEN, BRIAN DE LOWE E ALEX SAMEK
Proper Hospitality LLC, fundada por Brad Korzen, Brian
De Lowe, e Alex Samek influenciaram a estética da
costa oeste com incríveis acomodações de luxo. A
marca de Proper é nova, sim, embora seja uma reunião de pioneiros da indústria que já tem anos. É um
assunto muito coeso - Korzen entrou no negócio da
hoteleira há quase 20 anos. De Lowe e Samek logo se
juntariam a Korzen para construir a coleção de hotéis
boutique que se tornou o Viceroy Hotel Group.
Agora, sob o guarda-chuva Proper Hospitality, os hotéis Avalon em Beverly Hills e Palm Springs permanecem também atualizados com renovações multimilionárias.

“Eles querem ter suas reuniões
de três horas lá, querem uma
boa refeição, querem uma boa
bebida e querem se socializar
nesses espaços. Então é isso
que tentamos criar. ”
"Nós tínhamos uma espécie de
tela limpa para trabalhar", diz
Korzen.
Kelly Wearstler e
seu marido, Brad
Korzen

“Nós realmente descartamos
todas as convenções nas quais
as pessoas pensam acerca dos
hoteis e a regra era que não
havia regra”.
“Trabalhar com Kelly nunca
seria uma fórmula, mas seus
instintos estão sempre prontos.
”
O design eclético e maximalista
de Wearstler informa o espaço,
desde os padrões de papel de
parede texturizado, estampas
gráficas, sofás listrados e mesas de mármore em cima de
pisos de madeira crua. a sala
de jantar privada inspirada na
caixa de jóias.

V i s i t e o S i t e : ilumine o projeto

NOVO ESPÍRITO PARA UMA ALMA VELHA
DESIGN DE INTERIORES
Grandes variedades de influências fluem juntas neste
edifício histórico - do pré-modernismo francês e europeu ao cubismo e além. Assim como a cidade, o hotel
San Francisco Proper é uma festa descontroladamente
colorida para os sentidos.
O design de Kelly Wearstler parece novo, mas também
como se pudesse pertencer a outra era. Os destaques
dos quartos são os revestimentos de parede projetados pela Wearstler, inspirados nos gráficos europeus
vintage de diversos países. “Colocar quatro padrões
juntos em uma única sala foi uma maneira de modernizar esses papéis clássicos e dar profundidade e
dimensão a cada quarto de hóspedes”, diz ela.

Lobby & Hall

Laranja e rosa,
tendência
máxima.

Kelly Wearstler manteve o caráter original dos
espaços do lobby e lounge.

O design de Kelly Wearstler
para o Hotel Proper de São
Francisco é uma festa visual
de padrões, cores e texturas
conflitantes.
Tomando uma sugestão de estilos europeus pré-modernistas,
a reforma elegante combina
mobiliário vintage selecionado
à mão ao lado de peças de mobiliário notáveis de vários movimentos de design europeus,
papéis de parede personalizados, uma variedade de tecidos
coloridos, iluminação moderna
e centenas de peças de arte.
A partir do momento em que
você entra no saguão - que
funciona como uma área de

recepção, espaço de trabalho
e lounge - e é recebido com
uma mistura eclética (ainda
que aconchegante) de obras de
arte, móveis e decoração que
definem um lugar que se destaca por seu charme e luxo.
Kelly Wearstler é conhecida por
seu estilo Hollywood Regency,
que neste hotel ela reinterpretou desde uma perspectiva
mais européia, numa mixtura
ecléctica de estilos. Inspirada
no passado da cidade e do edifício, a designer de interiores
Kelly Wearstler tem uma abordagem romântica e calorosa ao
design do hotel.

Kelly restaurou as colunas e pisos
de mármore originais e criou
áreas de estar diferentes, inspiradas nos salões dos intelectuais
europeus.

No lobby, no aparador vintage,
galeria de obras de Dan Shapiro,
desenhos industriais, telas e espelhos cubistas e abstratos. Tapete
início do século XX, em Esmaili
tapetes e antiguidades, sofá Ettore
Sottsass com tecido para Knoll
Tecido Stark, mesa de café e fezes
do vintage personalizado de pés
e lâmpada do vintage em San

As portas dos elevadores foram
restauradas por artesãos locais
com técnicas tradicionais.

Debaixo de uma galeria com
obras da coleção pessoal de
Kelly Wearstler, de Michael Di
Cosola, espelhos europeus do
século XX, a escultura de madeira modernista em um aparador francês art déco. Tapete de
Lawrence de La Brea, cadeiras
vintage compradas na Europa,
mesa de café pela 1ª dibs e
candeeiro de pé Capri.

Os assentos foram estofados com
tecidos luxuosos e coloridos com
estampas que vão desde motivos Modern Movement a flores
vitorianas.

o lobby & lounge
O lobby é uma combinação sofisticada e sensual de formas geométricas modernas, padrões florais
vitorianos, materiais naturais, elementos de design escultural e arte, criando uma aparência eclética e
curada.

Arte contemporânea na entrada do hotel.

Ao longo do piso térreo
são pilares e molduras,
juntamente com detalhes
de mármore. Os interiores
são mantidos em branco,
permitindo o destaque das
obras de arte coloridas
e peças de mobiliário de
estilo pop.
Na sala de estar, ou "salão", áreas íntimas de
assento são formadas por
conjuntos de sofás, mesas

e cadeiras para criar séries de vinhetas de sala de
estar.
Kelly Wearstler projetou
esta área de estar como
"um salão clássico à moda
européia: inteligente, sofisticado e sensual em sua
mistura de materiais, elementos de design e arte".
Centenas de peças de arte
e luminárias decoram o
espaço, acrescentando

uma sensação de abundância sob os tetos altos.
"Cores profundas, texturas
ricas e materiais naturais
complementam a pátina
do edifício original", disse
o designer.

Mesas; design de Kelly Wearstler

Os três restaurantes do hotel ao

Villon
restaurante do piso térreo

lado do lobby também estão conectados ao
pulsar do bairro. Um espaço social fluente,
o restaurante Villon serve cozinha americana contemporânea, inspirando-se na abundante cultura culinária de São Francisco e
ingredientes sazonais.
O designer levou a vibração do salão europeu ainda mais longe com o restaurante do
lobby do hotel, Villon, em homenagem ao
artista cubista francês Jacques Villon, irmão
do artista Marcel Duchamp. Com suas banquetas exuberantes e convidativas e tons
profundos, é um cenário de luxo adequado
para se entregar à cozinha americana contemporânea do chef Jason Franey, indicado
por James Beard, ou a um dos coquetéis
inspirados em San Francisco, como o Earthquake Proof feito a base de tequila.
O chefe executivo da Villon, Jason Franey,
passou seis anos no Eleven Madison Park,
em Nova York, antes de seguir para o oeste.
Único restaurante do Proper, servindo café
da manhã, almoço e jantar, a sensação é
"parisiense excêntrica" (ver: lustres de babados), enquanto o menu é americano contemporâneo. No período da manhã, café da
manhã com carne de bovino costela e barriga de porco, e panquecas de ricota com
framboesa e creme fraiche, são excelentes.

Tons de azul, preto e amarelo
decoram o espaço, com formas
geométricas encontradas em
caracteres triangulares e pisos
gradeados.
No restaurante Villon, cadeiras
Kelly Wearstler e mesas personalizadas.

O hotel tem várias salas de reuniões.

Villon, nomeado em homenagem ao artista cubista francês Jacques Villon, é decorado usando vários estilos europeus.

Outra área de jantar no hotel
é chamada Gilda's, e transborda com tons de laranja, roxo
e vermelho. , situado no local
onde a Market Street encontra
o McAllister, é o lugar perfeito
para assistir ao fluxo da cidade graças à sua altura dupla e
amplas janelas.

Charmaine's

o lounge da cober tura

O bar do último piso “Charmaine's” oferece uma atmosfera mais descontraída e elegante, com elegantes salões listrados, fogueiras e deslumbrantes vistas panorâmicas do horizonte da cidade e da baía.

Ambos os plantadores e estandes de fogueira são projetados por Kelly Wearstler.

Um bar na cobertura com uma
área ao ar livre - Charmaine's - é
decorado com estampas e arte em
tons suaves de azul, rosa e cinza.

A joia da coroa do hotel é o
Charmaine's, o bar da cobertura com uma vista panorâmica
deslumbrante do horizonte da
cidade e da baía. Com sua atmosfera descontraída e barulhenta, elegantes lounges listrados e fogueiras para tirar o frio
das noites de São Francisco, o
Charmaine é uma prova de que
a Wearstler & Korzen cumpriram
sua missão de tornar o bar uma
adição íntima e acolhedora ao
bairro. "Como o lobby, é um espaço que é ótimo durante o dia
e você quer ficar lá fora, e você
sente o mesmo durante a noite",
diz Korzen.

Josh Harris e Morgan Schick,
da BV Hospitality, a equipe por
trás do aclamado bar Trick Dog
e do Bon Voyage, com temas
tropicais, realizaram o cardapio de bebidas. O Charmaine's
oferece uma variedade de lanches para bebidas (incluindo o
famoso cachorro-quente coberto com mostarda doce e alface
fermentada), enquanto o Villion
distribui pratos mais saudáveis,
desde a manhã até tarde da noite. Mesmo os itens mais humildes, como pão, brilham sob os
cuidados de Adams. Seus rolos
havaianos mais vendidos chegam quentes à mesa, macios e

levemente adocicados com três
potes de pasta (mousse de fígado de galinha, mousse de bacon e geleia caseira). Reservas
altamente recomendado, mesmo
no café da manhã. Rooftop bar
Charmaine's tem filas no final
do quarteirão. Os hóspedes do
hotel têm preferência. "O Charmaine's lembram o espírito dos
românticos cercados por vistas
magníficas da cidade, que vão
da Baía ao Oceano Pacífico",
disse o designer Kelly Wearstler
que descreveu o estilo geral do
interior como:
"opulento mas nunca abafado".

Os assentos são projetados pelo designer de interiores com tecido Big
Stripe da Perennials.

SUITES
Os 131 quartos e suítes variam de 16 a 23 m², e todos dispõem de banheiro revestido em mármore com
chuveiro, tablet no quarto e alto-falante sem fio. Enquanto o Bunk Room de 16 metros quadrados abriga um
beliche e oferece vista para o pátio, o quarto Deluxe, o quarto Premier com duas camas de casal e o quarto
Premier King - com 21, 23 e 23 metros quadrados, respectivamente - todos possuem vistas da cidade.

Praticamente cada centímetro e canto dos 131 quartos
de hóspedes foi cuidadosamente considerado pela
Wearstler. Para esse fim,
você descobrirá uma vibrante justaposição de cores,
texturas e até mesmo papéis de parede, que na verdadeira moda de Wearstler
- trabalham juntos para um
efeito totalmente original.
Então, em vez de um hotel,
você se sente como um hóspede na morada impossivelmente chique de alguém.
Luxe acentos abundam,
como evidenciado pelos
colchões Plush Aireloom,
amenidades de banho Aesop
e alto-falantes Nordic Vifa.
Até as vestes são um toque
surpreendente.
Pode haver mais estilo do
que espaço (pisos de madeira, lâmpadas angulares,
quatro tipos de papel de
parede), mas os quartos são
cuidadosamente equipados.
Diferentemente das áreas
comuns, onde predominam
cores vibrantes, nos quartos Kelly optou pelo preto e
branco para garantir o descanso dos convidados.
Dos 131 quartos do hotel,
11 são suíates e 12 são ‘Beliches’. Escondido nos espaços desajeitados no ‘nariz’
do edificio, este último oferece beliches e tarifas mais
baixas. Perfeito se você
viajar com crianças.

A sensação residencial segue até cada
um dos 131 quartos, que são decorados com papéis de parede em estampas reminiscências, sua paleta sombria
preta, branca e cinza criando uma atmosfera legal, enquanto uma mistura
ousada de padrões gráficos e texturas
proporciona borda urbana.
Como cabeceira, um papel de parede
feito sob medida inspirado em motivos vintage. Arandelas de parede de
braço oscilante e mesa de cabeceira de
mármore, da Kelly Wearstler. Tecido de
estrutura de cama Keystone, cobertor
Kelly Wearstler e roupa de cama Bellino Fine Linens.

banheiros
Elegantes banheiros têm chuveiros walk-in e cheira a "bacharel hipster" azulejos de metrô preto e marrom, torneiras de ouro, amenidades de banho
Aesop.
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