
Coletânea com projetos dos mais renomados arquitetos e 

decoradores capixabas, clicados com apuro pelo fotógrafo 

Jomar Bragança, para deleite e inspiração.
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Arte

>> Estando em Paris

>> Interiores Espírito Santo

Dois novos espaços de arte na Via Thorey: uma sala destinada a 

individuais, inaugurada em junho com a exposição do artista plástico 

Rodrigo de Castro, que vai até 13 de julho e outra sala dedicada a 

exibição permanente de obras do escultor e pintor Amilcar de Castro.

Veja a instalação do brasileiro Ernesto Neto na exibição de dez 

anos do Projeto para a Arte Contemporânea no Beaubourg.

Aproveite para experimentar o menu degustação da Chef 

Hélène Darroze, que também faz sucesso em Londres e 

Moscou com extensões de seu restaurante parisiense. 

Exposição no MAM de Maria Martins (1874 - 1973), mineira de 

Campanha. Escultora que se tornou uma das maiores artistas 

surrealista no panorama internacional das artes visuais do pós guerra. 

No Brasil, sua presença maior se deu na Bienal de São Paulo, da qual 

participou desde o primeiro evento, em 1951.

Suas esculturas apresentam formas orgânicas, contorcidas e sensuais.

Sua obra L’Impossible foi eleita uma das obras mais importantes do 

pós guerra, sendo que uma das versões está exposta no Malba em 

Buenos Aires. 

Deleite e Inspiração

Dica Cultural

Marque na Agenda!

Restaurant Hélène Darroze à Paris
4 rue d'Assas, Paris

www.helenedarroze.com

Centre Georges Pompidou

19 Rue Beaubourg, Paris

http://www.centrepompidou.fr/ 

À venda na Via Thorey!

Maria Martins :: Metamorfoses
Curadoria: Verônica Stisser

Abertura 11/07 no Museu de Arte 
Moderna de São Paulo (MAM)

Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº


