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Arte >> Tatiana Stropp
Exposição Diáfano | até 17 de abril na Via Thorey

Tatiana nasceu em Campinas, em 1974 e vive em Curitiba. Sutileza, cor e
pinceladas contínuas na chapa de alumínio nos fazem parar diante dos
trabalhos de Tatiana Stropp e imaginar o quanto existe ali de investigação e
paixão pelo que faz. Conduzindo esse controle de cores justapostas, que nos
encanta com a leveza das dobraduras e contornos reluzentes e ainda nos faz
pensar que as obras saltarão das paredes!!!

Design >> Carlos Moa
Lançamento das coleções “Brisa” e
“Alvorada”, com a assinatura e a essência
desse arquiteto e designer que prima pela
forma, rusticidade e acima de tudo, pelo
conforto de suas peças. Produzidas com o
conceito de móveis sustentáveis da Butzke.

Em breve
em nosso
espaço...

Acontece em São Paulo
SP - Arte

Idealizada em 2005 e coordenada a cada ano por Fernanda Feitosa, a SP-Arte,
tida hoje como a feira de arte mais importante da América Latina, já está na
décima edição e acontece de 3 a 6 de abril, contando com a presença de
importantes galerias nacionais como: Fortes Vilaça, Anita Schwartz, Celma
Albuquerque e também as top internacionais Gagosian Gallery, White Cube e Pace.
Mais informações no site: www.sp-arte.com

Fim de Semana Cult em Sampa!!!
Brunch no Chez Mis (Museu da Imagem e do Som)

Com visual super moderno e um menu que agrada a

Não

deixe também de ver ao lado o MuBE

(Museu Brasileiro da Escultura)

todos, desde cestas de pães e comidinhas a sucos e drinks

Com belas obras dos artistas Sonia Ebling, Francisco

variados, como Bellini, Mimosa e clericot. Nada mais

Brennand, Arcangelo Ianelli e Yutaka Toyota, entre

agradável que degustar tudo isso contemplando o jardim,

outros. Se você for no domingo, poderá ainda

antes de conferir no MIS a exposição David Bowie, primeira

passear pela feirinha de antiguidades e design que

retrospectiva internacional sobre a carreira do britânico.

acontece no vão livre do MuBE.

MIS // Av. Europa, 158 // www.mis-sp.org.br
Aos sábados e domingos das 10h às 13h

MuBE // Av. Europa, 218 // www.mube.art.br

Jantar no Restô Maní Manioca

Aprazível até na espera, onde você aprecia obras de arte no corredor e
interage com a cozinha. Esse restaurante descolado, com ambiente
acolhedor e intimista dos chefs Daniel Redondo e Helena Rizzo, ele
catalão, ela porto-alegrense, com experiência nos melhores restôs que
possuem estrelas Michelin na Espanha e Itália, imprime uma maneira
única no preparo e na apresentação dos seus pratos contemporâneos,
verdadeiras obras de arte.
Helena foi recentemente declarada a
"melhor chef mulher do mundo" pela
lista da revista britânica Restaurant.
>> Importante reservar com 5 dias de
antecedência.
www.manimanioca.com.br

Dica Cultural >> Elis, a musical
Para quem perdeu a temporada carioca de estrondoso sucesso dessa
montagem, ainda existe a chance de assistí-la em Sampa, até 13 de
julho. Com texto de Nelson Motta e Patricia Andrade, dirigido por
Dennis Carvalho, o musical recria momentos da vida da inesquecível
cantora. >> Em cartaz no moderno Teatro Alfa.
Teatro Alfa // www.teatroalfa.com.br
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