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COM ANA CLÁUDIA THORPE

&
anathorpe@gmail .com | Instagram: @anaclaudiathorpe

THORPEDO

“Amoda sai demoda,

o estilo jamais.”
Coco Chanel
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Agrande estreia deMiguel Falabella noTheatroMunicipal de SãoPaulo

será comodiretor. A operetaAviúva alegre temcenário assinadopelos

arquitetos pernambucanos Zezinho Santos eTuríbio Santos, inspirado

nomovimento cultural do fovismodo início do século 20. Um luxo!

PROJETO DA SEMANA

MADE IN
PERNAMBUCO

Aarquiteta Giuliana Zirpoli desenvolveu esse projeto para umcasal que adora

receber. Para isso, criou umambiente de interação comapoio gourmet, jantar,

estar e uma grandemesa redonda. Como base foramutilizados tons sóbrios,

quase que monocromáticos. Toques de azul se mostram presentes em

tapetes, objetos de decoração e napoltrona deTV. Bomgosto e personalidade

presentes no projeto!

A dica é do escritório Amaral + Arquitetos para quem quer sair do comum e fazer uma sala de jantar
integrada com a de jogos, como esta que que divide o espaço com uma mesa de sinuca para receber muitos
amigos. As cores do piso e paredes são neutras, o toque de cor fica por conta dos móveis, a sinuca azul, a
mesa amarela e a divisória de cobogó laranja. Destaque para o mural de Bozó Bacamarte.

O mais novo Hotel Africano tem as-

sinatura do escritório pernambuca-

noSôniaBeltrãoArquitetura, quede-

senvolve projetos corporativos, co-

merciais e residenciais. O hotel tem

10.000m²,mais de 120 apartamen-

tos, que contam com restaurante,

café, academia, piscina, lojas e sushi

bar. Um lounge na cobertura, que

oferece aos hospedes umespaço de

contemplação, e oito lofts fazempar-

te desse luxuoso empreendimento.

DE PERNAMBUCO

PARAOMUNDO

GIRO BUSINESS

DESTAQUE

PERNAMBUCANO

O Icone da Visão, do

oftalmologista Álvaro

Dantas, é o primeiro

Zeiss Reference Center

da América Latina e

comemorou 5 anos de

sucesso na quinta-feira,

com palestra de Wesley

Barbosa, executivo no

Vale do Silício.

IABNAFUNDAJ

O ciclo de seminários

Cidade na Palma da

Mão, do Instituto de

Arquitetos

do Brasil – IAB-PE, inicia

no dia 13, as 18 horas,

na Fundaj Derby.

Participam Stella Hiroki,

Fernando Almeida e a

mediação será de

Marcio Erlich. Entrada

franca.

TALK SHOW
No Programa Ana Cláudia Thorpe Entrevista de hoje
converso com Dr. Álvaro Dantas sobre os cinco anos do
seu ÍCONE, na sequência Dr. Ernesto Roesler, conta
tudo sobre a nova tecnologia do Hospital Português e,
na canja da noite Carla Rio, lança o seu clipe. Na TV
Nova/Cultura, canal 22.

CASADEVIDRO

Fica em cartaz até o dia 23 a exposição “A Casa como casa”, no

Instituto Bardi, em São Paulo. A mostra apresenta móveis, tapetes,

objetos, livros e plantas originais do ambiente em que vivia Lina e

Pietro nos últimos anos de vida, antes da casa se tornar um museu.

Vale conferir!

LANÇAMENTO

As linhas melódicas do Blues serviram de inspiração para esta

coleção da Staccato Revestimentos. As formas geométricas e

cores urbanas evidenciam dinamismo com a presença da cor

cinza e a predominância de tons azuis. Peças ideais para serem

rotacionadas e formarem paginações com efeitos ópticos.
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DICA DECOR

O artista plástico Daniel Cavalcanti estreou quadro na Casa Cor Bahia

2019, no Horto Florestal, em Salvador. A tela está exposta no “Quarto

da Estilista”, ambiente assinado pela designer de interiores Dinah Lins,

em homenagem à estilista Irá Salles.

THEATRO MUNICIPAL

AGENDA

Fone: 81 3127.3310 | 9.8179.8372

@zuhausdesign

Formas geométricas e cores marcam coleção da Staccato
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