HABITAR
ARTE - DESIGN - CULTURA

BRASIL - PORTUGAL

André Piva descortina o
Rio de Janeiro

Artistas brasileiros
e portugueses

Guto Requena

Um apartamento
para a família, sem gastar muito

OODA - RESTAURANDO
COM MODERNIDADE

Cidades mães: Guimarães em Portugal
Salvador no Brasil

Design André Piva
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Lamego
Lopes de Sousa é natural de Aveiro, Portugal e dedica-se à Pintura
e Escultura desde 1975.Frequentou o Instituto Univeral Brasileiro e
é membro de várias associações artísticas nacionais e internacionais. Está representado em coleções privadas e públicas em todo o
mundo.
Possui representação em: Portugal, Alemanha, Austria, Bélgica,
Brasil, E.U.A., França, Holanda, Suiça, Espanha, Guiné-Bissau,
Inglaterra e Venezuela.

Prêmios:
1999-Premiado-Feira Iternacional na Alemanha-Designer
2008-Prémio prata.Artmageur-França
2009-Prémio prata Artmageur-França
2009-Prémio Grau de Platina-Artes no Mundo-S.Molinero
2009-Prémio Grau de Ouro-Artes no Mundo-S.Molinero
2009-Prémio Grau de Prata-Artes no Mundo-S.Molinero
2010-Prémio Grau prata”Olivar”
2010-Prémio Prata Artmageur-França
Últimas Exposições de Destaque:
2006-Galery-Twenty Four-Berlim
2009-Galeria Samora Correia-Algarve
2009-Galeria Almedina-Coimbra
2010-Galeria do Mutualismo-Coimbra
2006-Galeria Opart-Reminiscências-Gafanha da Nazaré-Ilhavo
2006-2009-Galerias INCA-Venezuela
2009-Galeria de Arte casa dos Crivos-Braga
Galeria Municipal de Arcachon-França
Exposição 25 anos de pintura-Galeria de S.António-Aveiro
2010-Galeria sala Aberta-Maiorca-Espanha
2009-Exposição-Academia de Belas Artes-S.Paulo-(2)

Oceano- Coimbra

2011-Museu do Tropeiro-Ipoema-Itabira-Minas Gerais-Brasil
Exposição-30 anos na Arte-Galeria Morgados da Pedricosa-Aveiro
2009-Galeria da Restauração-Capital da Cultura-Porto
2008-Colectiva-Amadeu Sousa Cardoso-Amarante
1992-1993-1994-1996-1997-Museu Regional de Oliveira de Azemeis-(5)
Fundação Dionisio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro-Águeda-(6)
2010-Exposição-35 anos na Arte-Fundação Dionisio Pinheiro-Águeda

2008-Exposição-Academia de Belas Artes-Arte postal-S.Paulo-(2)
2011-2012-Fundação Carlos Drummond de Andrade-Cidade de
Itabira-Brasil-(2)
2010-Colectiva-Galeria Vieira Portuense(Touro)-Porto
2007-Galeria-Sala de Camões-Pequenos formatos-S.Paulo
2006-2007-2009-Galeria-Museu de Vouzela-(3)
2012-Colectiva Internacional-Museu de Arouca

Lopes Sousa,é um grande exemplo de coragem e de labuta e é um homem que já viu algum mundo pelas suas viagens em que navega e por
isso mesmo as suas telas estão carregadas de sentimentos e de avanços futuristas.
As obras urbanas e as paisagens vistas pelo olhar deste artista de uma
maneira diferente, fizeram que o nosso apontamento fosse bastante positivo porque se nota o bom trabalho de seu autor
A arte segundo dizem nasceu num céu e depois o homem viu o animal e
depois mais tarde numa caverna o pintou com uma mistura de banha e
cinzas.
Lopes Sousa, merece mais um prémio a juntar aos que já ganhou por
trabalhar na linha da simplicidade, mas será naquela linha que ilumina o
universo e que muitas pessoas têm que ser capazes de dar real valor e
de dar real atenção ao que a alma da tela nos fáz sentir.
Que continue brilhantemente porque os seus quadros também têm riso
de Camões e Guerreiros Henriques.
Cristina Henriques
Escritora e Critica de Arte - Coimbra- Portugal

contato: art.lopesousa@hotmail.com

Um espetáculo de cobertura! Pintada pela natureza e decorada por André Piva

Cobertura de 600m2:
Lagoa Rodrigo de Freitas
Rio de Janeiro - Brasil

O renomado arquiteto André Piva realizou o sonho de
um casal de ingleses.
O pedido era que da cobertura, pudessem avistar a
Lagoa Rodrigo de Freitas, O Morro Dois Irmãos e a
Pedra da Gávea, além do Mar. Exatamente algumas
das imagens pelas quais o Rio é internacionalmente
conhecido.

O terraço recebeu guarda-corpo em vidro temperado com perfis
de aço inox, bem leve, permitindo a vista total da lagoa.

As esquadrias em aço inox, em grandes dimensões, correm todas
para um mesmo lado, permitindo uma total integração da sala com o
terraço. Assim, quando as portas estão abertas a sala faz às vezes de
varanda. Mas mesmo fechadas, permitem essa integração do exterior
com o interior, que fica sempre bem iluminado.

Morro Dois Irmãos

O quarto segue o mesmo princípio de integração da sala, com as
grandes esquadrias que se abrem para a lagoa.
Atrás da cama, a parede é revestida de madeira, e segue a mesma
decoração minimalista de todo o resto da cobertura.
Um privilégio acordar com essa visão!

A decoração é minimalista, móveis de desenho moderno e algumas surpresas como a chaise com ares antigos( página anterior) e os dois exemplares da poltrona Diz, de Sérgio Rodrigues, vencedora do prêmio
MCB em 2006 na categoria mobiliário (as pretas).
A grande e única parede do Home Theater foi revestida de madeira decorada e trouxe maior aconchego.

Dois Irmãos

Pedra da Gávea

foto de Ladyce West

André Piva dispensa apresentações, sua carreira como arquiteto e
urbanista já alcançou o topo.
O gaúcho que escolheu o Rio para morar, formou-se na UFRJ, estagiou
com profissionais de renome até abrir seu escritorio em 2000.
Começou atuando na área comercial, são dele os projetos dos Hotéis
Marina Palace, Folic, Cantão, Boate Baronneti, Restaurante Redondo,
Azulino Alessandro e Frederico, entre tantos outros.
Iniciou em projetos residenciais, participando de quase todas as edições da Mostra Casa Cor, desde 2003.
André também atua na criação de móveis, lançou com seu companheiro, (hoje, casados) o estilista Carlos Tufvesson, a marca Pivson.
Também já possui escritório em São Paulo e representação em
Portugal, Israel, França, Áustria, EUA e Inglaterra.
Tornou-se um profissional bem sucedido, criativo e elegante, que
alcançou o sucesso porque usa a transparência e o respeito ao cliente,
como comportamento habitual.
CONTATO: Rua das Acácias, 108 - Gávea - Rio de Janeiro
Tel: (55) 21 25128972
www.andrepiva.com
André e Carlos

Guimarães

Guimarães é uma das mais importantes
cidades históricas de Portugal.
Possui um dos maiores centros históricos
do país que hoje é Patrimônio Cultural
da Humanidade. Suas ruas e monumentos respiram história, porém Guimarães
soube conciliar, da melhor forma, a história
e consequente manutenção do patrimônio
com o dinamismo e empreendedorismo
que caracterizam as cidades modernas.
Capital Europeia da Cultura em 2012,
nomeada neste ano de 2012 e eleita pelo
New York Times como um dos 41 locais a
serem visitados (2011) que a considerou
um dos emergentes pontos culturais da
Península Ibérica.

Castelo de Guimarães

Museu Conde de Castro

Monastério de Santa Marinha da Costa

Já no século X há referências a condessa
Mumadona Dias, mulher poderosa do NW peninsular que fundou um mosteiro e um castelo na antiga
“Vimaranes”, hoje chamada Guimarães.
Foi esta povoação que D. Henrique escolheu para
viver, e dizem que aqui pode ter nascido seu filho,
D. Afonso Henriques.
D. Teresa, a mãe, também viveu e governou o Condado a partir de Guimarães, quando enviuvou.

Em 1128, D. Afonso Henriques revolta-se contra a Mãe, apoiado pelos
nobres portucalenses, por D. Teresa se ter aliado aos nobres galegos
(da Galiza, hoje a norte do Minho), pondo em perigo a autonomia do
Condado.
Vitorioso, governou o Condado e aumentou seu território. Mais tarde
passa a usar o título de Rei, mas é em 1143 que é reconhecido como
Rei de Portugal pelo rei de Leão e Castela e em 1179 pelo Papa.
Assim se diz que Portugal nasceu no século XII e que Guimarães,
denominada “Cidade Berço”, estará sempre ligada à formação da
nacionalidade portuguesa.

Paço Ducal

Construída entre quatro rochas gigantes, a Casa do Penedo é conhecida como
a Casa dos Flintstones.
Começou a ser construída na Primavera de 1972, quando a família Rodrigues
quis realizar o seu sonho. Dois anos depois a residência estava feita. Em Outubro passado um canal da televisão portuguesa dedicou-lhe uma reportagem
e ficou conhecida mundialmente.

O largo da Oliveira ( em frente a Igreja de Nossa Senhora das Oliveiras ) é, em conjunto com a vizinha Praça de Santiago, um dos
mais agradáveis lugares do centro histórico de Guimarães.

O projecto de renovação urbana da Praça do Toural é
uma das seis obras portuguesas eleitas para a VIII Bienal Ibero-americana
de Arquitectura e Urbanismo (BIAU), em Espanha.

Apresentamos a Pintora Angolana JÔ GUIMARÃES, que este ano fixou
residência no Brasil, em São Paulo.
Por meio de viagens, pessoas, terras, sons, cheiros, sabores e saberes,
aprendeu muita coisa, conheceu muita gente e fez milhares de trabalhos e
diferentes projetos.
Cursou Arquitetura, mas descobriu as artes plásticas e rendeu-se em absoluto. Já em Portugal, lançou a sua própria marca e a empresa chamada
“Telalôka”, um sucesso no meio artístico.

equilíbrio

A pedido do próprio mercado português abriu uma loja de produtos para
artes plásticas em Cascais, lá montou seu atelier e começou a transmitir o
seu conhecimento técnico à centenas de pessoas. Este projeto inicialmente
pequeno, cresceu e tornou-se uma grande empresa, uma das maiores do
gênero em Portugal, a artista manteve a direção artística e gestão criativa,
com representações estrangeiras.Criou peças únicas e exclusivas para o
mercado de design e decoração e colaborou com inúmeras revistas da especialidade. Frequentou cursos na Alemanha, Holanda, França, Espanha e
Brasil, nesses países conheceu novos produtos e técnicas para ensinar e
implantar em Portugal.

a espera

mãos

Fantoche

A descoberta de técnicas inusitadas e a personalização de objetos
simples do cotidiano são a sua verdadeira paixão, atravessando seu
próprio percurso e a sua forma de ver o mundo, a artista está trabalhando com afinco para as apresentar ao Brasil sua nova coleção
artística. Jô possui um atelier onde ensina várias técnicas de arte e
colabora com designers em diferentes projetos de decoração.

(Promessas)

(Urbe)

Contato: mjoguimaraes@gmail.com
Fone: (11) 4614-1785 / Cel.: (11) 97338-0678

Conheçam o mais bem sucedido escritório de Arquitetura do Porto em Portugal

OPORTO OFFICE FOR DESIGN AND ARCHITECTURE

PROJETO LOIOS

Largo dos Loios, Porto, Portugal

Team: Diogo Brito, Rodrigo Vilas-Boas,
Francisco Lencastre, Lourenco Telles
Menezes Type: Commission
Size: 1444 sqm
Status: Starting Construction
Schedule: Completion 2013
LOIOS Collaboration: CCAD, GATENGEL,
NORAQUA,
Largo dos Loios,
Porto, PortugalCEZERO
Team: Diogo Brito,
RodrigoPixelFactory
Vilas-Boas, Francisco Lencastre, Lourenco Telle
Images:
Type: Commission

Um processo de conversão de um edifício do século 18 no centro do Porto,
Portugal em um bloco de apartamentos.
Serão 18 unidades habitacionais para turistas e estudantes, uma grande quantidade do edifício histórico está desocupada. Uma gestão irresponsável destas
estruturas pode positivamente afetar o ambiente construído.
Haverá a conservação dos recursos, com benefícios sociais e econômicos. As
elevações históricos serão restauradas e do nível do solo será coberto com cinco
andares, divididos em quatro residências empilhadas.
As pinturas de painés de antigas igrejas serão transformadas em imagens digitais e aplicadas em uma superfície pefurada (ao lado).
Medidas adicionais incluem tintas, ceras e vernizes com bases vegetais, resinas
naturais e pigmentos minerais.

Contato:
RUA CARMELITAS 100 3D PORTO, PORTUGAL
INFO@OODA.EU
WWW.OODA.EU
FACEBOOK.COM/OODA

Bahia! A alegria mora aqui!

O Brasil nasceu aqui!
Em 1549 foi a primeira capital do Brasil.

A cidade de Salvador foi fundada em 1549 por
Tomé de Souza que foi o primeiro governador geral
do Brasil. A cidade foi construída nos moldes das
cidades portuguesas, até as pedras foram trazidas
de Portugal.
Salvador foi capital da colônia até 1763.

D. João III, rei de Portugal, sabia o que fazia mesmo antes de Tomé de Souza.
A Baía de Todos os Santos já abrigava uma próspera vila, conhecida como Vila do Pereira, com uma pequena e organizada
produção de açúcar, a maior extração de pau-brasil e um porto considerado o mais perto da Europa.

Salvador foi a primeira cidade planejada do Brasil. Os colonizadores portugueses a fizeram tal qual Lisboa medieval, com ruas estreitas, curvas e dispostas perpendicularmente umas às outras e também seus fortes. Em 1600,
já havia uma praça central, onde fixou-se os prédios do governo, a prisão e o
pelourinho( pedra alta com argolas de bronze) para açoitar escravos. As igrejas completavam o cenário.
Funcionários reais de diversos escalões aportaram na Vila do Pereira no ano
de 1549. Dentro desse quadro burocrático, uma espécie de ministério acompanhou o primeiro governador-geral.
A construção de uma cidade fortalecida na colônia tornava-se elemento essencial para a implementação dessa nova fase da conquista.

Pelourinho
Pelourinho

A cidade de Salvador foi, então, o instrumento criado para facilitar a retomada das prerrogativas
administrativas, políticas e judiciais, antes entregues em mãos de donatários particulares.
A cidade hoje é tombada como Patrimônio Histórico da Humanidade e está entre as primeiras
capitais tombadas, que mais presevam seu patrimônio. Salvador carrega o título de primeira capital
do país, e conserva o maior conjunto arquitetônico luso-brasileiro entre as antigas colônias portuguesas - são os casarões, capelas, igrejas, palacetes, parques, terreiros de candomblé e solares, além
da azulejaria portuguesa e relíquias em metais preciosos que adornam este lugar maravilhoso.

Pontos
Mais
Visitados da Bahia
ParaTurísticos
visitar na
Bahia:

foto de Ilucasjr

Lagoa do Abaeté
Um dos mais conhecidos cartões-postais da cidade, a Lagoa do Abaeté, a grande atração de Itapoã, resulta do represamento de antigos
rios que corriam na região e do acúmulo de água de chuva.
Sua água é escura pela existência de minerais e microorganismos presentes em toda a extensão da lagoa.
A lagoa de água escura é cercada de bonitas dunas de areia branca.

Dique do Tororó
É uma lagoa artificial.
Esse é o único manancial natural de Salvador, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que possui uma lagoa de
110 mil metros quadrados. A praça que a cerca tem um palco flutuante para a realização de shows e espetáculos.
No meio da lagoa, esculturas de diversos Orixás*.
* Orixás são elementos da natureza, cada orixá representa uma força da natureza.
cultuar os orixás, significa cultuar as forças elementares oriundas da água, da terra, do ar, do fogo.

Elevador Lacerda

Farol da Barra

Um dos principais pontos turísticos fica na Praça
Cayru no bairro do Comércio próximo ao Mercado
Modelo, e liga a Cidade Baixa à Cidade Alta.
Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, em 2006.
Foi construído pelo engenheiro Augusto Frederico
de Lacerda. Inaugurado em de 1873 com o nome
de Elevador Hidráulico da Conceição da Praia.
Tornou-se Elevador Lacerda (1896).

Foi aqui que o navegador Américo Vespúccio
descortinou, em 1501, a Bahia de Todos os Santos.
A posse foi oficializada com a colocação do marco
da coroa portuguesa, onde hoje estão localizados
o Forte e o Farol da Barra. De acordo com o Instituto
Geográfico e Histórico da Bahia, é o primeiro
do Brasil e o mais antigo do Continente (1698 ).

Ponta de Humaitá
Fica num dos locais mais bonitos e poéticos da
Cidade Baixa. Com cenários naturais e históricos,
linda vista e maravilhoso pôr do sol.

Mercado Modelo

Mercado Modelo
É de propriedade da Prefeitura de Salvador, construído em estilo
neo-clássico, é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.Interessante é que em seu subsolo foram encontrados
túneis que serviram de refúgio contra os invasores estrangeiros.
O local fica abaixo do nível do mar e por isso, está constantemente
alagado.
Parada obrigatória para quem visita a capital baiana.
Aberto todos os dias da semana das 9h às 19h. Aos domingos e
feriados, somente até as 14h.

Igreja de Nosso Senhor do Bonfim
Sua construção teve início em 1740 por Teodório Rodrigues de Faria, capitão da Marinha Portuguesa.
A fachada é de azulejos brancos portugueses de 1873 e seu interior é neoclássico, com uma linda pintura no teto, obra de Franco Velasco,
de 1818.
A praça em frente é delimitada em dois lados
por conjuntos de casa de romeiros, construídas
pela Irmandade, no século XIX.
É sede de uma das mais tradicionais devoções
da Bahia.
Todo ano acontece a lavagem de suas escadas
por mulheres vestidas a caráter ( baianas), o
evento tornou-se uma grande e conhecida festa
popular.

Praia de Itapoã

Em Tupi Guarani, Itapoã quer dizer “pedra que ronca”. Conta a história que uma pedra roncava na praia de Itapoá, sempre que a maré
estava vazante. Na década de 50, Itapoã era apenas uma colônia de pescadores, hoje é um dos bairros mais populosos e populares da
capital baiana.
Localizada numa espécie de enseada de águas claras, Itapoã tem a beleza dos coqueiros e um mar calmo e morno.
Foi homenageada com a inesquecível música Tarde em Itapoã (1971) Composição de Toquinho e Vinícius de Moraes, este, nosso
inesquecível poeta.

Estando na Bahia, aproveite para conhecer o famoso Carnaval de rua e também outras cidades como: Trancoso, Morro de São Paulo, Itacaré, Mangue Seco, Prado, Alcobaça, Praia do Forte, Ilhéus, Porto Seguro.
De uma beleza extraordinária, conheça a Chapada Diamantina, as ilhas fluviais, vinícolas do Vale do São Francisco, as cachoeiras de
Barreiras e São Desidério e a aridez e a riqueza cultural do sertão baiano.
Ah! E não se esqueça de experimentar a famosa comida baiana: acarajé, muqueca, vatapá, carurú, tudo a base do azeite de dendé.

De Paris

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

La Cigale Récamier
Suflês em Paris

Super discreto, escondido em uma rua de pedestres num dos lugares
mais badalados de Saint Germain, fica o La Cigale Récamier.
O lugar quase não é frequentado por turistas, ali só o pessoal bacana
da rive gauche, alguns políticos e os amantes de um bom suflê, sua
especialidade.

Salgados ou doces, em algum momento da refeição eles têm
que ser provados. Lindos, macios e perfumados podem ser de
queijo, de champignon, de lagostim ou chocolate e caramelo e
manteiga salgada...Uma sensação!

Gérard Idoux

Gérard Idoux é o chef responsável pelo sucesso da casa. Ali funcionava um outro restaurante
chamado Récamier. Com a chegada de Gérard os preços baixaram e a simplicidade passou a
reinar sobre o cardápio. Resultado: As mesas estão sempre cheias de pessoas felizes.
O suflê se tornou o protagonista da casa, já que Gérard trouxe toda a sua expertise dos tempos que trabalhou no Ledoyen.

mil folhas de figos e muçarela

Gérard Idoux

O menu muda constantemente conforme as estações do ano e as especialidades
do dia ficam nas “ardoises” – o quadro negro.
Carpaccio de hadoque ou o mil folhas de figos e muçarela podem ser alguns dos
pedidos do dia. Mas o souflê é imperdível. Salgados ou doces, em algum momento da refeição eles têm que ser provados.
Não é a toa que não se consegue uma mesa sem uma reserva antecipada.
No verão o restaurante dobra de espaço graças ao seu terraço, mas no inverno
é bom se programar!

La Cigale Recamier 4, rue Recamier 75007- Paris - 01 45 48 86 58
www.parisbranchee.blogspot.com

RESIDÊNCIA CONDE DE ITU ( São Paulo/ SP)
WhyDesign: Guto Requena, Maurício Arruda e
Tatiana Sakurai
Fotos: Marcelo Magnani

Este projeto de interiores teve como objetivo privilegiar a convivência
dos pais e filhas em toda a área de 160m2 da casa.
Dispondo de um orçamento limitado e com os moradores já ocupando o imóvel, o desafio foi realizar todo o projeto sem demolições de
paredes.

Assim, apesar de simples, as soluções traduzem a natureza feminina,
vibrante e acolhedora da família.
Na área social, um grande tapete de sisal, fibra natural brasileira,
unifica living e sala de jantar, que tem cadeiras giratórias Pierre Paulin, usadas de maneira flexível nos dois ambientes.

O grande sofá do home-theater é circundado pela coleção de
vinis e gravuras dos proprietários, expostas em marcenaria de
louro-preto.
Juntos com as cortinas de linho os objetos e materiais de revestimento estimulam os sentidos e criam um ambiente para o
relaxamento e diversão em família.

Assim como o lavabo, a copa e o quarto das filhas receberam papéis de
parede com grafismos marcantes, capazes de criar ambientes cheios
de identidade apesar de seus espaços reduzidos. Cores, texturas de
materiais naturais e grafismos cheios de personalidade foram as soluções adotadas nesse projeto para transformar em apenas dois meses
um imóvel vazio e monótono em uma casa “inesquecível” como solicitaram os moradores no primeiro encontro com os arquitetos.

Guto Requena Arquiteto
Rua Oscar Freire, 1.996,
Pinheiros/ São Paulo-SP
tel: 11 2528170
www.gutorequena.com.br

Para criar maior profundidade e conseqüente sensação de amplitude, uma foto de paisagem foi o revestimento escolhido para a parede de fundo da mesa. A paleta das cores primárias composta pelas
cadeiras amarelas, detalhes vermelhos e poltrona azul Panna Chair
de Tokujin Yoshioka imprimem identidade ao espaço predominantemente neutro em cinza, preto, branco e bege.

Por Cecília Chaplin

A Pousada de Alcobaça é
uma delícia e é cenário para
a Arte de Dennis Thomas

A Pousada da Alcobaça situa-se em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, à 842 metros de altitude, na Serra dos Órgãos. Foi a fria cidade de veraneio do Imperador Pedro II. A pousada fica a 15 minutos do
Centro Histórico, em Correias, vizinho a Nogueira e a Itaipava, e é um
dos lugares mais encantadores da região serrana. Trata-se de um casarão de 1914, cercado por jardins de rosas, bromélias, orquídeas e
ervas perfumadas.

Obra de Dennis Thomas

Obra de Dennis Thomas

Os proprietários abriram a as portas de sua
casa para torná-la Pousada e cuidam pessoalmente de todos os detalhes.
Os horários são flexíveis, os hóspedes podem tomar o café da manhã no horário que
desejarem. Um restaurante, aberto ao público externo, oferece uma autêntica cuisine
du terroir, elogiada em publicações de todo
o mundo, é recomendada pelo guia Quatro
Rodas e o The Lonely Planet e Fodor´s.
Obra de Dennis Thomas

Grande, com cara de cozinha de castelo, graças
à coifa enorme, ao cepo de madeira e ao fogão à
lenha, a cozinha é um dos lugares mais especiais
da pousada.

O restaurante da Pousada da Alcobaça fica aberto ao público sete
dias por semana e ficou famoso em toda a região por uma combinação de requinte gastronômico e despretensão, as marcas da cozinha
de Laura Góes, cujo livro “A cozinha da Alcobaça” reúne as famosas
receitas da pousada e muitas histórias saborosas. Laura leva o leitor
à cozinha, ao jardim e à horta do casarão de 1914, que ela e o marido transformaram em pousada e faz um tour pelos fornecedores de
laticínios, embutidos, trutas, pães e até flores da região.

Pousada da Alcobaça:
Rua Agostinho Goulão, 298
25730-050 - Corrêas - Petrópolis, RJ
Tel (24) 2221-1240 - Tel/Fax (24) 2221-3162

Obra de Dennis Thomas

Obras de Dennis Thomas

Artista visual autodidata, Dennis Thomas Cross iniciou sua carreira
nos anos 90 com a exposição individual que marcou a restauração da
Agência Central dos Correios em Petrópolis/ RJ.
Em 1991, recebeu a encomenda para realizar um grupo escultórico,
Santo Antonio dos Pobres, para integrar à Catedral São Pedro de Alcântara - Petrópolis/ RJ. ( Esta obra foi dedicada à Puebla, um concilio
onde a Igreja fez sua opção pelos pobres.)
Participou de duas exposições coletivas em Frankfurt, Alemanha, junto
com Anna Letycia, Ciro Fernandes, Grilo, entre outros artistas.
Foi convidado pela Câmara dos Vereadores de Petrópolis a realizar
um memorial para a Praça da Liberdade, em homenagem ao Zumbi
dos Palmares.( abaixo )

Em 2010, inaugurou a Galeria Itaipava. No segundo semestre de
2011, lançou sua primeira coleção de jóias em aço inox, aplicando
conceitos escultóricos que transgridem os limites do corpo.
O artista possui varias obras publicas e atualmente, desenvolve
sua nova coleção de jóias e design de objetos utilitários.

Contato do artista:
(24) 8819-7953 / (24) 3111-0843
e-mail: across3d@gmail.com>

Design de Edson Lorenzzo
Spa Urbano - Design de Edson Lorenzzo

Spa Urbano

Localizados nos grandes centros, os spas urbanos seguem o princípio de um
spa tradicional, e está cada vez mais sendo uitilizado por pessoas que não
podem viajar e querem se dar o prazer de um momento de relax e cuidado
com o corpo, perto de casa ou do trabalho.
Este Spa localizado em São Paulo, foi projetado para uma metragem generosa de 100m2 e foi pensando no relaxamento de um casal.
Resina epóxi branca foi usada no piso e pintura látex preta nas paredes internas e externas, uma combinação não muito usual, mas que resultou em uma
composição elegante e aconchegante.

O sentido wall space foi utilizado, ou seja, integração
das áreas de descanso, banho e relaxamento, a única
divisória é a cortina de voil prata e o biombo desenhado
pelo arquiteto.
O frescor é dado pelo jardim vertical e o aconchego vem
do preto que o emoldura.
No teto , madeira de reflorestamento, jacarandá.

Na área externa, um grande espelho
d´água torna a área ainda mais
relaxante e acolhedora.
O piso de pedra portuguesa preta
solta como seixo, recebeu decks em
cumaru com tingimento preto.

contato: edson@lorenzzo.com.br
tel: ( 11) 3142 9611

Esta é a capa de um livro bordado por e Jaci e Vilma.

Jacirema Cléia Ferreira, Jaci com é conhecida, é psicóloga clínica e psicanalista e usa uma variedade de ex-

pressões artísticas como mediação com pacientes na prática clínica. Sempre engajada em projetos sociais, coordenou durante três anos o grupo “Linhas do Coração” com ex-moradoras de rua.
Atualmente foi convidada, para coordenar um projeto de capacitação de mulheres de baixa renda ao longo do ano de
2012 em São Francisco Xavier, SJC, São Paulo.
É criadora do blog Retalhos Etc. e Tal. e coordenadora do Grupo Ciranda Bordadeira, sediado em São Paulo-SP,
composto de 25 mulheres, entre alunas e artistas de outras regiões do Brasil.

Nas próximas páginas, veja o livro de Jaci e Vilma e conheça os
lindos bordados dessas mulheres...

FIM

MOSTRA FELICIDADE ( Bordados)
Texturas, fios e muita imaginação, esses são os elementos mais utilizados pelo grupo Ciranda Bordadeira, coordenado por Jaci Ferreira. O grupo é composto por 25 mulheres, entre alunas e artistas do Brasil, além de São Paulo. O primeiro produto desta fecunda união foi a exposição
Bordando os Sete, uma releitura sensível da arte de sete mestres da pintura transposta em fios e cores para o tecido, realizada no Espaço Cultural Flores na Varanda. Este ano o grupo apresentou 25 trabalhos inéditos com o tema Felicidade, em Curitiba-PR e em São Paulo
na Moldura Minuto, além desta, mais duas exposições estão programadas: No Knit Café Novelaria (Vila Madalena) e na Secretaria da Cultura
de Suzano-SP.
Para encerrar 2012 será publicado o livro Bordados do Brasil: a arte de Militão dos Santos, pela EDUEM, da Universidade Estadual de Maringá,
com 16 trabalhos homenageando o talento desse pintor naif radicado em Recife-PE.

Mieko Makino

Lúcia Higuchi

Luciana Bravo

Ana Silvia Loureiro

Fúlvia Cristiano

Maria Lucia Ciampolini

Continua na próxima edição!

Daniella Michelin

A arquiteta e artista plástica brasileira Deise Amazonas foi
convidada pelo Parque Tecnológico Social a fazer um painel em homenagem as relações entre os dois países, que
pudesse exprimir a influência da cultura portuguesa no
Brasil.

O painel se intitula:
“ O MAR QUE NOS SEPARA E OS ELEMENTOS QUE NOS UNEM”
A inspiração da artista iniciou com a suposta imagem de Cabral nas novas
terras “terra a vista”, depois a composição derivou a duas partes de terra separadas por um mar. Da canção do exílio: “Minha terra tem palmeiras
onde canta o sabiá”, escrito por Gonçalves Dias, em seu exílio em Portugal.
Anchieta com os versos na praia dedicado a Virgem Santíssima. A Cruz
das Ordem de Cristo. Marques de Pombal que instituiu o ensino laico no
Brasil. A influente gastronomia, com vinho: A região demarcada do Douro, protegidas pela Unesco como patrimônio mundial, região vinhateira do
Alto Douro, onde se produz o conhecido Vinho do Porto, também o hábito
de comer bacalhau, responsável até por uma disputa entre ingleses e portugueses em 1510, e que bem salgado suportava grandes viagens de suas
naus.
A vinda da família real. A criação da Biblioteca Nacional , o Teatro, a imprensa, a casa da Moeda, as festas portuguesas (festas Joaninas), a justiça
( aqui representada pelo Galo de Barcelos), as construções com seus azulejos decorativos, que mostravam cenas e locais da época, muito influenciou nossa arquitetura colonial. Os pastéis de Belém, a tecnologia e conhecimento, como no caso do acordo e vinda da Brasil-Telecon, de telefonia, a
energia eólica, etc.
O primordial em nossa cutura : A LINGUA. Por isso em torno dos elementos
criados entra uma textura que são que trechos de obras portuguesas e algumas brasileiras, com influência da literatura portuguêsa. Inicia com trecho
dos Lusíadas de Camões, passa por Drummond de Andrade, até Dalton
Trevisan que recebeu o maior prêmio de literatura em Portugal, e acaba em
Saramago, prêmio Nobel.

O painel ( 30m x 2,40 de altura.) será
construído neste muro em alvenaria,
em frente ao Bosque de Portugal que
fica no Jardim Social em Curitiba.
Feito com azulejos pintados ( reprodução executada por Lenzi).

Portimão -Algarve- Portu
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