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Acontece em Paris

Design Guru

Circuito off luxo
para um domingo branché em Paris

>> Estando em Paris

Você pode ter uma inusitada experiência 

gastronômica no La Dame de Pic, da chef 

Anne-Sophie Pic, onde escolherá o menu a 

partir de uma seleção de aromas, em 

ambiente acolhedor e intimista. Optando 

pelos vinhos harmonizados, será envolvido 

num jogo lúdico e convidado a identificar 

a uva antes de ver a garrafa. Aberto ano 

passado, logo ganhou sua primeira estrela 

do Michelin. O restaurante mais antigo da 

chef, La Maison Pic, próximo de Lyon, já 

recebeu as três estrelas.

No dia 20 de novembro próximo ocorrerá um evento 

múltiplo na Via Thorey. Simultaneamente a um desfile de joias 

e moda das grifes Suely Chieppe e Duett, a galeria mostrará 

novas obras dos artistas representados. Nossos convidados 

contribuirão com um brinquedo ou um pacote de fraldas 

geriátricas para doação a instituições de caridade.
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para que você receba conteúdo de qualidade e vantagens exclusivas.

Gostaria de sugerir algum conteúdo? Por favor entre em contato através do email 
contato@viathorey.com.br

Conheça sua arte não só através de 

imagens, algumas inéditas, mas também 

da trajetória e exemplo de vida deste 

escultor e pintor, que usou a sensibili-

dade das formas e a força de materiais 

como o aço para se expressar, 

inspirando gerações e gerações...
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>>Amilcar de Castro

Dica de Leitura

A Via Thorey e o Instituto Amilcar de  Castro, em parceria 

com a Galerie Ricardo Fernandes, realizam em Paris a 

exposição Amilcar de Castro - Icône du Néo-Concrétisme 

Brésilien, até o dia 30 de novembro. O vernissage foi no 

último dia 24, em paralelo com a abertura da FIAC - Feira 

Internacional de Arte Contemporânea, que acontece todos 

os anos no Grand Palais.

Passando pela região dos famosos cafés, aproveite para 

conferir a boutique do celebrado designer Christian Liaigre, o 

mestre das madeiras desgastadas pelo mar e areia e do ébano 

africano, onde podem ser vistos seus móveis milimetricamente 

pensados. Considerado guru dos designers, mestre copiado mas 

jamais superado, Liaigre também assina ambientes conceituais e 

sofisticados mundo afora, como o Mercer Hotel (Nova York), La 

Société Restaurant (Paris), escritório da Valentino Couture (Paris), 

lojas de departamentos Selfridges (Londres), um complexo 

shopping-museu (Kuala Lumpur) ou residências de celebridades 

como Larry Gagosian, Karl Lagerfeld, Kenzo e Bryan Adams.

Galerie Ricardo Fernandes
36 rue Notre-Dame de Nazareth, Marais

(metrô: Temple)
http://www.ricardofernandes.biz/ 

❥Veja mais sobre a exposição no site da galeria. 
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Maison Christian Liaigre
42 rue du Bac, Saint-Germain-des-Prés

(metrô: Rue du Bac)

À venda na 
Via Thorey

e...

Alameda Universo 292, Ville de Montagne

Nova Lima, MG (31) 3581-7314

no Instituto
Amilcar de Castro

Les Puces de Saint-Ouen
Ma Cocotte
106 rue des Rosiers
(metrô: Porte de Clignancourt)
Reservas: +33 1 49 51 70 00
http://www.macocotte-lespuces.com/

La Dame de Pic
20 rue du Louvre (metrô: Louvre-Rivoli)
Reservas: +33 1 42 60 40 40
http://ladamedepic.fr/

Que tal almoçar em plena periferia da Cidade-Luz 

no descolado e sofisticado restaurante do irreverente 

arquiteto e designer Philippe Starck, com cardápio 

do estrelado chef Yannick Papin? Esse é o Ma Cocotte, 

situado no coração do mercado de pulgas de 

Saint-Ouen, onde você ainda poderá garimpar 

raridades e objetos de arte para dar personalidade à 

sua casa. Reserve um bom tempo, pois a sequência de 

lojas se estende por vários quarteirões e há espaços 

imperdíveis como o Marché Dauphine e o Paul Bert & 

Serpette. Você pode ir de carro e estacionar no parking, 

junto ao restô. Mas também é possível ir de metrô (como 

fez a Via Thorey) e caminhar 850m até o Saint-Ouen, 

nesse caso, deixando suas lindas jóias no cofre do hotel...


