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Tendências e novidades em design
Como por um caminho natural, Etel Carmona uniu-se a
Carlos Motta para reeditar a linha Atelier, criada pelo designer
entre o fim dos anos 1970 e 2006. Dentre as peças com nova
paginação expostas, destacam-se três criações do artista: a
cadeira Estrela (feita para a exposição no Museu de Arte
Moderna de Salvador – 1979), a cadeira Layla (a versão com
braço foi criada para auxiliar a esposa do designer durante a
amamentação de sua filha e a sem braço a pedido da cantora
Maria Bethânia – 1988) e a poltrona Luna (desenhada para o
Palácio da Alvorada, em Brasília, a pedido do escritório de
Oscar Niemeyer – 1990).

POLTRONA LUNA

Arte Thorey >> Rodrigo de Castro

Com formas retilíneas e quadriláteras, mergulhadas num mar de cores fortes, o artista Rodrigo
de Castro conquistou seu espaço nas artes plásticas e se destaca em telas únicas e completas em
formas geométricas exatas e cheias de sensações.
Nascido em Belo Horizonte e filho do renomado escultor concretista Amílcar de Castro, Rodrigo
terá uma exposição em nossa galeria prevista para maio, mas algumas de suas obras já podem
ser admiradas na Via Thorey.

Dica Cultural

Instalações da mostra "Sala de Espera", de Carlito Carvalhosa, em cartaz no Museu de Arte
Contemporânea de São Paulo de março a setembro de 2013

Carlito Carvalhosa em São Paulo
A mostra inaugura um anexo da sede do Museu de Arte

Marque em sua agenda:
SP-Arte tem novas datas.

Contemporânea da USP, no edifício do antigo Detran,

Em pouco menos de uma semana, a

enquanto não sai a abertura definitiva do prédio.

SP-Arte vai começar: o maior evento de

Ex-integrante do grupo Casa 7, Carlito Carvalhosa

arte do Brasil tem início no dia 3 de abril

apresenta Sala de Espera, uma instalação composta de

e fica até o dia 7, no Pavilhão da Bienal,

oitenta postes de madeira posicionados horizontalmente,

ali no Ibirapuera. Nesta edição, mais de

em diálogo com as colunas da arquitetura de Oscar

120 galerias já estão confirmadas, tanto

Niemeyer. De 09/03/2013 a 08/09/2013.

do país quanto do exterior.

Dica de Leitura

>> Sete Dias no Mundo da Arte
Sete Dias no Mundo da Arte leva o leitor(a) em uma viagem pelo mundo
e explica-lhe como funciona o universo da arte contemporânea, a sua
economia, a sua organização e como está articulado em rede por
algumas cidades mundiais. Com os valores do mercado da arte
contemporânea aumentando exponencialmente de leilão para leilão,
apesar da crise económica, o interesse por este mercado está atraindo
cada vez mais público, principalmente novos investidores. Esta obra foi
traduzida em mais de 12 países e foi considerado o melhor livro de arte
do ano de 2008 pelo jornal The New York Times.
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