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Design
ARNE JACOBSEN NO DESIGNMUSEUM DANMARK, COPENHAGE
ESPEC I A L C O PENH A G E

V isita imperdível para os amantes do design escandinavo, como
parte de seu acervo permanente o museu destaca a coleção criada por
este arquiteto e designer cosmopolita que foi o principal impulsionador

E S P E CIA L COP E N HA GE

E S P E C IA L C OP E N H A G E

ESPEC I A L C O PENH A G E

do movimento modernista na Dinamarca.

O SAS ROYAL HOTEL, concluído em 1960,

VEJA TAMBÉM THE BLACK DIAMOND

representa o ponto culminante da obra de Arne

Magnífica ampliação acoplada ao edifício da Royal

Jacobsen e foi o primeiro arranha-céu de estilo

Library, a biblioteca real dinamarquesa, a construção

internacional implantado na então conservadora

se destaca ao longo dos canais de Copenhague.

Copenhage. Este hotel foi concebido como uma

Projetada pelo escritório de arquitetura Schmidt

Gesamtkunstwerk, obra de arte total, recebendo a

Hammer Lassen, é uma verdadeira escultura em vidro

assinatura do autor não só na arquitetura, como

e granito preto brilhante que reflete tanto o céu

também no mobiliário, luminárias, carpetes,

quanto as águas.

cortinas e até mesmo a cutelaria.

>> Estando em Copenhague
S e você não conseguir uma reserva no Noma, não fique
triste. Conhecendo o Geranium do Chef Rasmus Kofoed você
fará uma verdadeira viagem ao universo da gastronomia nesse
também estrelado e premiadíssimo restaurante que, para
guias como Michelin e San Pellegrino, está entre os melhores
do mundo. Inusitada ainda é a sensação de estar degustando
o menu acima da copa das árvores, pois o restaurante está
Restaurant Geranium
Per Henrik Lings Allé 4 . København
www.geranium.dk

situado no oitavo andar, de onde é possível admirar o skyline
da cidade, numa experiência memorável.

Arte
// MARCELO JÁCOME

// PEQUENOS FORMATOS

E xposição do acervo “Pequenos Formatos” com
trabalhos em papéis, colagens e esculturas de
grandes nomes como: Julio Le Parc, Waltercio
Caldas, Cruz Diez, Eduardo Sued, Angelo Venosa
e Frans Krajcberg.
Período: 15/08 a 21/09
Via Thorey

R ecorte da obra de Marcelo Jácome, artista carioca que vem se
destacando na cena artística contemporânea. Jácome tem

Marque na Agenda!
ART RIO 2013
(05/09 a 08/09)
Pier Mauá
www.artrio.art.br

Dica de Leitura

formação em arquitetura e urbanismo, o que de alguma maneira
está impresso na sua produção. Desenvolve sua linguagem através
de colagens, objetos, pinturas e instalações. Recentemente foi
convidado pela gigante Saatchi Gallery de Londres para integrar o
time de artistas da exposição Paper, ocupando uma sala inteira da
galeria com a obra "Planos-pipas nº17".

>>Desdobramentos da Pintura
Brasileira Séc. XXI
Organizado por Isabel Diegues e Frederico Coelho com ensaios de
Luisa Duarte e Tiago Mesquita, o livro apresenta um panorama da
pintura contemporânea brasileira com obras de artistas plásticos de
diferentes gerações e regiões do país, com seleção da produção
feita a partir dos anos 2000, mostrando as obras, a multiplicidade
de suportes e a sólida trajetória dos artistas. A publicação apresenta
também textos que ampliam o conhecimento do leitor e contribuem
no processo de disseminação da arte.
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