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Casa de Fazenda 
para morar e 
receber amigos

Maurício Karam, 
sempre um elegante projeto

Florianópolis no Brasil 
e Parque Nacional da Peneda-Gerês em Portugal   

Conheça o escultor que 
encantou Lady Gaga

Pintores que nos 
emocionam

Em Paris
Em Sintra



Design -arquiteta Cris Negreira







M

Lcicia Simonetti-cores que vivem

Lícia Simonetti 
A vibração da cor!

Lavanda



Lírios do Vale



Lícia Simonetti,pseudônimo artístico de Maria 
Lícia Bonin Simonetti, nasceu em Limeira, inte-
rior de São Paulo-Brasil. Aos oito anos de ida-
de, a neta do pintor napolitano Antonio Panaro, 
passou a se interessar pelas artes plásticas ao 
ver o avô pintando afrescos em várias igrejas do 
Brasil.
Autoditada, a artista vem desenvolvendo várias 
técnicas de pintura, inspirando-se nos grandes 
mestres.Participou de workshops com pinto-
res renomados como Ludmila Araujo, Douglas 
Franschetti, Rubenza, Demétrius Nunes e Rocco 
Caputo.

Contemplação



Decisão



Oceano

Licia estudou História da Arte nos principais 
Museus da Europa.
Participou de Exposições individuais na França, 
Portugal e Itália. Foi selecionada para participar da 
Bienal Internaciional de Arte de Florença (2011) e 
da Bienal Internacional de Arte de Roma (2012).  
   Prêmios:
 -Medalha de prata em Dubai -
  Emirados Árabes (2011).
 -Medalha de Prata Museu Metropolitan 
  Buenos Aires (2011),
 -Medalha de bronze Santiago do Chile(2011).



Paralelamente às telas, a artista também trabalha com pintura em tecidos, madeiras, 
patchwork, painel em paredes, gesso barroco, patina e marmorização em paredes.
Lícia mantém obras em diversas coleções particulares no exterior e no Brasil, uma delas
faz parte do Museu de Arte do Parlamento de São Paulo.

cerejas em flor

site: www.liciabsimoneti.com.br 
e-mail: licia.bonin@hotmail.com 

quadro



Uma Fazenda com ares da Provence
Design da arquiteta Cris Negreira – Estudio ON





O tapete de ladrilho hidráulico foi usado para 
delimitar os espaços nas áreas externas e internas



A decoração é em tons leves com branco e cru, o aconchego da 
madeira nos móveis fez desse projeto um convite ao descanso e 
à interação com a maravilhosa paisagem.

O pé direito de 6 a 8 metros torna a casa ainda mais imponente



Na sala de estar a lareira e o piano são as atrações, ela também se integra aos terraços com vista para o lago. 
As áreas sociais foram especialmente projetadas para receber muitos amigos e familiares.



Atenção especial foi dada à sala de jantar com mesa para 14 pessoas, que se integra perfeitamente à um grande terraço e à sala de estar. O 
destaque vai para o “tapete” de ladrilho hidráulico, a pintura trompe l’oeil na parede e o lustre majestoso. As Cristaleiras foram desenhadas
pela arquiteta.



A cozinha típica das grandes fazendas foi um desafio por ser grande 
(72m2) e com pé direito de 7 metros poderia não ficar aconchegante, 
mas não foi o que aconteceu, Os fornos e coifas foram fundamentais 
para “quebrar” um pouco a altura. A ilha com o fogão francês ( Go-
dan) vermelho foi planejada para ter em sua volta todos os utensílios 
e facilitar na hora de cozinhar. Ficou linda e como o cliente pediu, foi 
dividida em duas áreas:
 A primeira com Copa com pequeno apoio de pia, cooktop e utensílios 
com fácil acesso da mesa, além do fogão à lenha e o forno a lenha 
tambem próximos.
A segunda para uso de cozinheiras e assistentes, mais afastada para 
dar privacidade às pessoas à mesa.



Morando numa  fazenda e gostando de receber muitos convidados, a cozinha  tornou-se o 
ponto de encontro de todos. Impressiona pela grandeza, mas é acolhedora e convida a ficar 
e tomar mais um cafezinho com bolo. 



Contato:
Cris Negreira – Estudio ON
Rua Mourato Coelho – 798, cj. 71, Vila Madalena-São Paulo-SP-Br
Tel: 55 11 3815 2422
e-mail: cris@estudioon.com.br
Site: www.estudioon.com.br



Israel Macedo

Um desejo

“O Bipolar”- Vencedor na 8ª Bienal Internacional de Arte de Roma.



Israel Macedo é um artista plástico brasileiro, natural de Mogi 
das Cruzes, interior de São Paulo.
Passou a infância entre desenhos e pinturas, a  modelagem e 
as esculturas vieram a partir de 2007.
Espectador das relações e conflitos humanos, Israel transfere 
para suas obras a simplicidade da vida deixando transparecer 
vestígios do passado e inquietações do presente. São criações 
livres, repletas de simbolismos. Esses elementos figurativos 
mexem com o emocional.Suas obras são variadas, usa diver-
sos materiais, cores e formas.

Muac- alumínioL’artist- bronze



Pommangual-cerâmica

O artista coleciona prêmios, como o Special Prix de la 
Société Nationale Dês Beaux-Arts du Louvre, e na 
8ª Bienal Internacional de Arte de Roma com 
a escultura “O Bipolar”.

Também foi eleito “Artista do Ano” pelo Super Cap de 
Ouro.
Suas obras já ganharam exibições em galerias e museus 
nacionais e em solo estrangeiro, e são consideradas pela 
crítica especializada como consistentes pela visível sinergia 
existente na criação, execução e finalização.

Só uma lembrancinha- metal



Uma das obras da exposição “Sob Olhares” (Turkish eyes), 
exposta no Hotel Tivoli Mofarrej -São Paulo, neste ano de 2012 
foi levada pela cantora norte-americana Lady Gaga, que se en-
cantou com a peça durante sua passagem pelo Brasil ( foto). 

Turkish eyes,  
cacto em metal 
com reprodução de 
olho humano.
.

Abaporu- resina



Também em 2012, mais precisamente em dezembro, o artista participa pela 
segunda vez do Salón National de Beaux-Arts 2012, em Paris.
Trata-se de uma das exposições mais importantes do Museu do Louvre, 
que reúne trabalhos de várias partes do mundo. 
Israel está entre os quinze artistas brasileiros convidados sob curadoria de 
Marcelo Neves e estará apresentando a obra “Renascendo”.( foto)

Renascendo-bronze detalhe da obra



Sou caipira pira pora- bronzeViagem ao ludico- bronze



Spring Exibition - Ward Nasse Gallery -NY/EUA
Exposição Amigos em Celebração/São Paulo-Br
Exposição Visões Surrealistas/São Paulo-Br
Feira de Arte de Pádua - Itália
Salão de Arte da Prefeitura de Âncio- Itália (Pre-
miado na categoria escultura)
Salão de La Société Nationale Dês Beaux-Arts du 
Louvre/ Paris- Fr (Premiado na categoria especial)
Prêmio Super Cap de Ouro 2010/ São Paulo -Br - 
(Homenageado com o título Artista do ano)

2009
Exposição Year Round Saloon/ Ward Nasse Gal-
lery /Nova York-EUA
22º Salão de Artes Associação Comercial de São 
Paulo/São Paulo- Br
57º Salão de Artes do Clube Militar/Rio de Janeiro 
– Brl (Menção Honrosa)

Cronologia - Últimas exposições

2012
Salão de La Société Nationale Dês Beaux-Arts 
du Louvre / Paris – Fr 
Exposição Sob Olhares – São Paulo - SP -Br

2011
1ª Mostra de Artes Figueiredo/ São Paulo- Br
Exposição Revista Elite Arte/ São Paulo – Br
Exposição Elite Shopping D&D/ São Paulo –Br
Exposição Casa Conceito / Londrina – Br
Art Shopping Carrousel du Louvr /Paris – Fr

2010
8ª Bienal Internacional de Arte de Roma 

Contato:
Rua Domingos Fernandes, 740, Loja 30 
Vila Nova Conceição-São Paulo-SP
tel: 55 (11) 3926 6003

israelmacedo@israelmacedo.com
www.israelmacedo.com 



De Paris
Dafne Grozovsky mora em Paris desde 2009, 
nascida no Rio de Janeiro, cursou Comunicação 
Social na PUC/RJ, com habilitações em jornalis-
mo e publicidade. Cursou Desenho Industrial na 
Univercidade/RJ. 
Hoje mantem com muito sucesso seu blog Paris 
Branchée-  Um olhar diferente, descolado e ousa-
do sobre  as -pequenas e grandes- coisas dessa 
cidade especial.)

Bijous de Aurelie Bidermann

www.paris-
branchee.
blogspot.
com

www.parisbranchee.blogspot.com



Saint Germain ganhou mais uma loja charmosa, discreta e super 
badalada. A designer de bijou, Aurelie Bidermann, inaugurou a 
sua primeira loja no coração da rive gauche, exatamente no 
55, bis rue des Saints-Pères. O clima pode estar cinza e frio, 
mas quando você entra na loja o clima é solar como a de uma 
Villa em Positano, na Costa Amalfitana - la “dolce vita”, onde a 
designer gosta de passar as suas férias.



As cores de suas peças são marcantes. Ela adora cores fortes e 
trabalha bastante com as suas pedras preferidas como o vermelho 
do coral, o azul turquesa e o verde esmeralda. A sua historia come-
çou como muitas outras, as suas primeiras clientes eram as ami-
gas que se encantavam com as pulseiras de turquesa que tinham 
as fitas vermelhas da Bahia como fecho e toda a sua superstição.  
As suas pulseiras tinham sempre algo ligado a boa sorte como tri-
gos, búzios dourados, joaninhas e etc. E, realmente, deu certo! Um 
ano mais tarde as suas criações já estavam na Colette. A partir daí, 
todas as meninas bacanas de Paris já estavam usando as suas 
pulseirinhas da sorte.



Sua inspiração é uma “melange” – mistura de 
um pouco de tudo que já viu e viveu, de toda 
a herança cultural que recebeu.
Sua formação é em  história da arte e seu pri-
meiro emprego foi na Sotheby’s. Mas o seu 
pai era colecionador de Art Nouveau e fre-
quentava todos os leilões, sua mãe tinha uma 
coleção grande de joias Cartier e Van Cleef & 
Arpels –que já apreciava desde bem peque-
na e a sua tia trabalhava para o Kenzo.



Fora isso, eles viajavam muito, Venezuela, Brasil e Africa foram alguns dos 
lugares marcantes e decisivos para o seu estilo. Desde então, desenvolveu 
uma paixão por viajar e nunca mais parou. Uma de suas coleções mais co-
nhecidas é dedicada ao Brasil. São peças com tranças de tecidos e fios co-
loridos com o metal em vermeil e batizados com lugares ícones do nosso 
país como Copacabana. Só poderia ser um sucesso!

Aurelie Bidermann. 55 bis, rue des 
Saints-Pères 75006 01 45 48 43 14
aureliebidermann.com

www.parisbranchee.blogspot.com



Elegância e conforto sem excessos no Projeto de Maurício Karam



Este apartamento de 370m2, em São Paulo-SP-Brasil,
foi concebido para um casal com uma flha de cinco anos. 
Trabalham na área de diretorias de TI e são workaholics. 
Pediram uma casa aconchegante para receber os amigos 
nos poucos momentos de descanso e lazer.



Mauricio foi procurado pelo casal, porque possui o estilo que queriam 
para sua moradia.Uma casa gostosa mas acima de tudo que tivesse 
um visual estético clássico e contemporâneo.  A casa deveria ser cla-
ra, mas foram bem receptivos com tons mais sóbrios e texturas mais 
escuras sugeridos pelo arquiteto.



O apartamento fica no primeiro andar, a varanda pos-
sui profundidade maior que as varandas superiores e 
ainda traz a visão das copas das árvores da rua, pro-
porcionando beleza e sensação de liberdade.



“Não quis ser inovador, a idéia era justamente ser  mais 
conservador, utilizando tons sobre tons, e cores neutras 
para obter o clássico através da sobriedade.  Nada de 
modismos ou cores que pudessem cansar com o tempo. 
Fiz um apartamento que depois de passados muitos anos, 
ainda pudesse ter “cara” de novo.”

                   Mauricio Karam

O Home theater é exemplo do clássico 
aconchegante.



A cozinha e a copa, ficaram impecáveis e convidativas por se-
rem claras, sem excessos, privilegiando o funcionalismo e o 
bom gosto.



A sala de jantar  foi o espaço que o arquiteto mais gostou 
de fazer, porque teve que vencer a resistência dos proprie-
tários quanto as cores a serem usadas.Quando aceitaram a 
cor escura nas paredes e o arrojado lustre de cor turquesa, 
Maurício sentiu-se realizado.



Todos os quartos seguem a linha 
clássica/ contemporânea do projeto



Aproveitamento inteligente, no espaço da filha do 
casal: área para brincar, guardar brinquedos, roupas 
além de dormir.



Maurício Karam Arquitetura 
Rua Tabapuã, 41, CJ 68
Itaim Bibi / São Paulo – SP 
04533-010 
(11) 3073 0634
contato@mauriciokaram.com.br
www.mauriciokaram.com.br  



Eis um lindo lugar, planeje uma visita!
PARQUE NACIONAL DA PENEDA GERÊS- PORTUGAL



O Parque Nacional da Peneda-Gerês ou conjunto serrano da Peneda-Ge-
rês, é o único parque nacional de Portugal e situa-se no extremo nordeste do 
Minho, estendendo-se até Trás-os-Montes e adiante faz fronteira com a Es-
panha. Cobre uma área de 72.000 hectares e é  recortado por dois grandes 
rios, o Rio Lima e Cávado. 
O Parque Nacional da Peneda-Gerês é considerado pela UNESCO como Re-
serva Mundial da Biosfera.



Este Parque prima pela riqueza das suas belíssimas paisagens, entre serras, 
planaltos, vales, barragens, cascatas e uma fauna e flora riquíssimas muito bem 
preservadas. 
Permitindo ao mesmo tempo a salvaguarda do patrimônio existente e o seu usu-
fruto pelos visitantes, foi estabelecida no Parque uma zonagem, donde resulta-
ram duas grandes áreas. Uma delas é periférica (área de ambiente rural), onde 
se situam os aldeamentos serranos, os campos de cultura que lhes servem de 
apoio e os terrenos de pastagens, isto é, os locais onde a influência humana 
mais fortemente se faz sentir. A outra é área de ambiente natural, além de prote-
gida pela zona envolvente, e de difícil acesso, é por excelência a área de prote-
ção.



Em termos de flora, as espécies mais características no Parque são o 
carvalho, o medronheiro, o azevinho, o azereiro ou o pinheiro e diver-
sas espécies de arbustos e espécies apenas encontradas na zona do 
gerês: o lírio-do-gerês, o feto-do-gerês e o hipericão-do-gerês. 
Neste ambiente idílico, de abundância de água e floresta encontram-se  
javali,  veado,  texugo,  lontra,  marta,  esquilo,  lobo,  corço,  águia-re-
al,  falcão,  víbora negra,  cobra-d’água, olagarto d’água,  salamandra, 
entre tantos outros.



GEIRA –VIA ROMANA XVIII- Em vilarinho das furnas, 
detalhe de uma sala de aldeia submersa, quando 
construiram a barragem.

É também uma zona de tradições e costumes, já habitada desde o  pe-
ríodo neolítico. Aqui encontram-se importantes vestígios arqueológicos 
(como os Dólmenes do planalto de Castro Laboreiro ou da serra do Soa-
jo, ou com um troço da via Romana Braga-Astorga, na Mata da Alberga-
ria), e um espírito comunitário muito próprio, subsistindo através da agri-
cultura e da pecuária.



A existência de comunidades humanas neste Parque Nacional confere-lhe uma grande originalidade. Isoladas nos vales das montanhas ou 
nos planaltos, separadas por caminhos de serra de acesso difícil, tiveram que viver por si, bastando-se a si mesmas.
Desenvolveram atividades e criaram uma organização social que lhes permitisse ultrapassar as condições hostis que o ambiente lhes pro-
porcionava. Os seus habitantes têm, desde tempos remotos, praticado um ritual de vida em que a pastagem e o gado desempenham um 
papel preponderante. Por esse facto e para suprirem as necessidades que se lhes depararam, ordenaram o território que ocupam em zonas 
de pastoreio, de cultivo e de floresta.



Para conhecer esse idílico Parque, existem passeios elaborados, en-
tre eles: Percursos à pé de curta duração, com ou sem guia; Trilha de 
longo percurso, para percorrer a pé ou de bicicleta; Trilha histórico da 
Geira Romana; Trilha equestre de longa duração, com guia; Percur-
sos de automóvel, para um reconhecimento rápido do Parque Nacio-
nal da Peneda-Gerês. 



Aldeia submersa de Vilarinho das Furnas

Ponte

Mais informações: 
Parque Nacional da Peneda-Gerês
Avenida António Macedo
4704-538 BRAGA
Email: pnpg@icn.pt
Site: www.icn.pt



Vinicius de Moraes

Artista Plástico pouco convencional,
Álvaro Azzan pode ser considerado 
eclético desde que seguiu suas verdadei-
ras inspirações, incentivado por seus pais 
desde a infância. 
Trabalha com desenhos, telas e escultu-
ras.
Hoje também produz obras de sustentabi-
lidade, usando materiais reciclados.
Álvaro Azzan considera essa questão 
muito importante, não apenas na área da 
construção civil, mas também em todos os 
setores, principalmente na área da infor-
mática, onde as placas antigas e ultrapas-
sadas geralmente não são reaproveitadas. 
Obviamente, a Natureza agradece se pu-
dermos dar uma finalidade, ainda mais 
quando o objetivo para sua reutilização é 
a arte, um destino nobre.

Polêmico entre os que o conhecem inti-
mamente não tem uma visão otimista do 
mundo, porque percebe a falta de moral, 
ética e educação nos homens em geral. A 
arte está em todos os aspectos é só deci-
frar tudo a sua volta com outros olhos.
Seu tema pode ser agradável, mas tam-
bém poderá ser uma guerra ou um assun-
to polêmico, as vezes a vida cotidiana.
Tudo é motivo para o artista dedicar sua 
alma na criação, de qualquer tipo de arte.

Os grandes músicos 
brasileiros pelos traços 
do artista Álvaro Azzan



Elis Regina

Nara Leão



Nelson Cavaquinho Noel Rosa



Cartola 
( Obra cooperativa - Feita a 4 mãos por
Alvaro Azzan e o Artista Gejo )

CazuzaCarmen Miranda



Adoniran Barbosa

Álvaro da Cunha Azzan, 42 anos, nasceu em 
Campinas -SP-Brasil, começou a desenhar com 
4 anos de idade. Seus desenhos guardados so-
mam hoje 300, alguns podem ser vistos na ex-
posição permanente do 1º Museu Brasileiro de 
Arte Infantil no Conservatório Carlos Gomes 
em Campinas SP.
Nos anos de 1984 a 1989 aperfeiçoou técnicas 
em grafite, aquarela, nanquim, guache e 
giz-pastel no CAA. 
A partir dos anos 90 começou  a pintar telas.
Atualmente trabalha em seu atelier chamado 
Vivaz, onde desenhos e telas agora dividem 
espaço com os mais diversificados objetos 
escultóricos. 

Álvaro Azzan é Curador da Galeria Coletivo 
em São Paulo-SP
e-mail: vivazatelier@hotamil.com
site: www.azzan.com.br



Florianópolis- Praias do Paraíso

Praia da Joaquina



Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina e uma 
das três ilhas-capitais do Brasil. Destaca-se por ser a capital brasileira 
com o melhor índice de desenvolvimento humano, da ordem de 0,875
segundo relatório divulgado pela ONU em 2000.

Praia do Forte



Foi no século XVIII que Florianópolis começou a receber os açorianos que por 
incentivo de Portugal, chegaram e popularizaram a indústria manufatureira e 
confecção artesanal. Implantaram as armações para a pesca de baleia, 
permitindo a comercialização do óleo de baleia pela coroa.

Barra da Lagoa



Fotaleza de Santo Antonio 
(Ilha de Ratones Grandes)

Em 1894, Floriano Peixoto, o então presidente da República foi homenageado 
quando a cidade de nome Desterro, passa a ser chamada de Florianópolis.



Florianópolis é um dos melhores destinos turísticos do Brasil.
São 42 praias e paisagens como dunas, lagoas e mangues, além de trilhas e 
vistas panorâmicas do alto de morros e com uma vida noturna intensa. 

Praia Mole ( foto) e  Praia da Joaquina ( ao lado), 
são as mais conhecidas, frequentada por surfistas, 
praticantes de vôlei e futebol e muita gente bonita.
Além da praia, também pode-se esquiar nas dunas. 



Ilha do Campeche

Praia do Jurerê, boa para caminhada, 
com areia fina e clara, e mar verde e 
calmo

Praia da Armação
onde pescadores dividem 
o mar com turistas.

Essas são outras duas praias, das mais frequentadas.
 



Ilha do Campeche

Praia Brava

Praia de Matadeiro



Ponte Hercílio Luz (foto), erguida e inaugurada em 1926.

Considerando que as praias são o foco do turismo 
local e as mais próximas do centro da cidade são: 
Joaquina (15 km), Mole (15 km) e Jurerê (23 km), a 
melhor forma para conhecer todas as praias e a 
beleza de Florianópolis é alugando um automóvel. 
Boa viagem!



A  Arte do chá : 
Dom Lopo – Clube de Chá

Por Regiane Yuki Sabanai
 www.studiorys.com

De Sintra



Inaugurado na Vila Velha de Sintra em 28 de Setembro deste ano 
de 2012,  o Dom Lopo – Clube de Chá é um espaço encantador 
com uma vista privilegiada para a Vila.



Inaugurado na Vila Velha de Sintra em 28 de Setembro deste ano,  o 
Dom Lopo – Clube de Chá é um espaço encantador com uma vista
privilegiada para a Vila.
As salas do Dom Lopo – Clube de Chá são espaços requintados abertos 
ao público.
Deslumbre-se com a beleza das pinturas do século XIX que revestem 
as paredes do antigo Hotel Victor, na encosta sobre a vila, mencionado 
n’Os Maias e parte incontornável do Roteiro Queirosiano:

...- Pois eu é o contrario! exclamava o poeta. Estou precisado dum ba-
nho de panteismo! A bela natureza! O prado! O bosque!... De modo que 
talvez me mimoseie com Sintra, para a semana. Estão lá os Cohens, 
alugaram uma casita muito bonita, logo adiante do Victor...



Deixe-se conquistar pelos sabores dos chás da famosa 
casa francesa THEODOR, todos feitos com tempos de 
infusão e temperatura da água precisos, segundo as
rigorosas instruções da casa mãe.
Para além dos chás pode degustar scones, bolos e 
compotas feitos exclusivamente para o Dom Lopo – 
Clube de Chá.
O cardápio reúne ainda refeições ligeiras, sopas, tostas, 
batidos, sorvetes, panquecas e bolachas caseiras.



O chá das cinco é acompanhado de música ao vivo com violoncelo e violino pelo menos uma vez por fim-de-semana. O som do cravo também 
ecoa pelos salões em ocasiões de recital.
No Clube de Chá há sempre uma interação social e cultural, com provas de chá, noites de poesia, tertúlias, provas de vinho e workshops varia-
dos. A escolha do nome do Clube tem raízes familiares, já que Dom Lopo foi um antepassado da família proprietária. 
Lopo Soares de Albegaria, o terceiro Governador da Índia portuguesa (1515 – 18) conquistou a ilha de Ceilão (atual Sri Lanka) e mandou cons-
truir o forte que ainda hoje lá existe. O Sri Lanka é hoje um dos maiores exportadores mundiais de chá.



Aproveite sua vinda à Portugal e desfrute dos perfumados chás, ao som de
 excelente música e com a indescritível vista de Sintra.

Dom Lopo Clube de Chá
Largo Ferreira de Castro, nº3 2710-551 Sintra
Ana Paiva – +351 96 614 04 92 Marta Paiva – +351 91 792 59 75 
e-mail: d.lopoclubedecha@gmail.com

Os preços no Dom Lopo – Clube de Chá terminam todos em “5” porque 5 
cêntimos de cada produto reverte para uma causa social.
O Clube conta ainda com uma loja Gourmet de produtos portugueses, com 
exceção do chá francês THEODOR.



O melhor, O mais ousado 
O mais conhecido e reconhecido
arquiteto brasileiro se foi.
O céu recebeu Oscar Niemeyer!

The best, The boldest
The most known and recognized
brazilian architect is gone.
Heaven received Oscar Niemeyer!



Precisaríamos de duas  revistas para mostrar 
como se deve, as preciosidades que saíram dos 
papéis desenhados com traços rápidos e 
precisos pelas mãos de Oscar Niemeyer.
Obras  que depois de vistas, jamais são 
esquecidas e  cada uma carrega sua assinatura 
logo ao primeiro olhar, assim, na fachada!

Palácio da Alvorada - Brasilia-Brasil

Interior do Palácio



MAC - Museu de Arte Contemporânea de Niteroi- Rio de Janeiro
( inaugurado em 1996 )



Congresso Nacional-Brasília-Brasil Congresso Nacional-Brasília-Brasil

Obra composta por um edifício com o formato da letra 
“H” e duas cúpulas que abrigam os Plenários da 
Câmara dos Deputados (cúpula voltada para cima) e do 
Senado (cúpula voltada para baixo). O equilíbrio.



Congresso Nacional-Brasília-Brasil

Museu Oscar Niemeyer, conhecido como Museu do Olho, inaugurado em 2002, em   
Curitiba-Brasil

Casa do Baile, inaugurada em 1943, parte do conjunto ar-
quitetônico da Lagoa da Pampulha- Belo Horizonte-Brasil

Igreja de São Francisco de Assis 
com paineis de 
Cândido Portinari, parte do con-
junto arquitetônico da Pampulha
-Belo Horizonte - Brasil
(1940 )



Oscar também projetou várias casas que vão permanecer
 na história de nossa arquitetura para sempre.

Uma delas foi esta, a Casa das Canoas, projetada em 1951 e 
construída em 1953 por Oscar Niemeyer para sua residência, na 
Estrada das Canoas, em São Conrado, do Rio de Janeiro.

 “Minha preocupação foi projetar essa residência com inteira 
liberdade, adaptando-a aos desníveis do terreno, sem o  
modificar, fazendo-a em curvas, de forma a permitir que a 
vegetação nelas penetrasse, sem a separação ostensiva da 
linha reta.”
 
   Oscar Niemeyer



 “Minha preocupação foi projetar essa residência com inteira 
liberdade, adaptando-a aos desníveis do terreno, sem o  
modificar, fazendo-a em curvas, de forma a permitir que a 
vegetação nelas penetrasse, sem a separação ostensiva da 
linha reta.”
 
   Oscar Niemeyer

Oscar também projetou várias casas que vão permanecer 
na história de nossa arquitetura para sempre.

Uma delas foi esta, a Casa das Canoas, projetada em 
1951 e construída em 1953 para sua residência, na Estrada 
das Canoas, em São Conrado- Rio de Janeiro.



Nesta casa Oscar morou por 10 anos e foi em 2007, quando ele 
completava 100 anos que ela foi tombada como Patrimônio Histórico 
da Humanidade.
Arquitetura e natureza em comunhão. A rocha faz parte de toda a 
construção. Uma obra de arte que vale ser visitada.



Outra obra de arte.Desenhada e construída em 1954 por 
Oscar Niemeyer e com jardins projetados pelo paisagista 
Roberto Burle Marx, a casa se chama Edmundo Cavanelas 
e faz parte do movimento modernista de arquitetura.



OSCAR, “O MENTIROSO”
(Roberto Spina)*

Oscar Niemeyer era antes de tudo um mentiroso.
Seu famoso comentário “A arquitetura não é importante, 
o importante é a vida” nunca correspondeu à sua trajetória.
A arquitetura era a sua vida.
Durante os cento e quatro anos da sua existência, Oscar 
não foi um homem de família, nunca morou em imóveis luxu-
osos, não circulava em carros caros e não usava roupas vis-
tosas. Não tinha hobbies, nunca praticou esporte, morria de 
medo de andar de avião e não gostava de viajar. 
Adorava um bate-papo, era chegado a uma festinha, mas 
não correu atrás das mulheres curvilíneas de que tanto fala-
va. 
Não bebia exageradamente nem usava drogas.
Apenas respirava projeto, mesmo por trás das cigarrilhas.
Teve padrinhos de peso, como Juscelino Kubitscheck, que 
lhe permitiram explorar todo o seu talento e exercitar toda a 
criatividade e a inventividade que sempre defendeu.
Fez Joaquim Cardozo e José Carlos Sussekind arrancarem 
os cabelos para potencializar a forma, o elemento principal 
das suas obras.
Junto a Lúcio Costa, numa prolífica relação de décadas que 
resultou entre outros Brasília, alterou a proposta original de 
Le Corbusier para o prédio do Ministério da Educação no Rio 
de Janeiro, e segundo alguns, no conjunto arquitetônico das 
Nações Unidas em Nova York, percebe-se muito mais o tra-
ço de Niemeyer do que o do mestre suíço.
Foi autor de centenas de projetos, onde o caráter escultórico 
predomina, e de algumas obras-primas, como o Museu de 
Arte Moderna de Niterói. Foi um dos maiores nomes, senão 
o maior, da arquitetura de autor.

 A vaidade de Niemeyer estava na modéstia. 
Desde cedo obteve reconhecimento internacional e inspi-
rou várias gerações de projetistas, no Brasil e no exterior.
O folclore também ronda a vida do arquiteto, como por 
exemplo, quando contrariando seu famoso ateísmo, co-
mentou:
-Vou levando a minha vida e seja o que Deus quiser.
Ou, quando foi apontado ao lado de Fidel Castro como os 
dois únicos comunistas vivos no planeta.
Nunca pegou em armas contras as ditaduras, e o exílio 
permitiu que pudesse mostrar ao mundo sua obra. 
Por outro lado, ajudava sem pestanejar os amigos em difi-
culdades.
Apesar de nunca ter cultivado uma vida saudável, morreu 
lúcido, e trabalhou até seus últimos momentos, como os 
verdadeiros arquitetos fazem.
Na semana em que o frevo foi alçado à condição de pa-
trimônio cultural da humanidade, em mais uma eviden-
te mostra de que continuamos sendo vistos como o país 
do futebol e do carnaval, desaparece Oscar Niemeyer, 
esse sim, um exemplo de orgulho para os brasileiros, um 
exemplo do Brasil que pensa.

http://www.robertospina.com.br

* Roberto Spina é arquiteto
   mestre e escritor
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