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Fim de Semana Cult em Beagá!
Vá ao Inhotim: uma instituição cultural única!
Tudo começou quando um visionário empresário da mineração
e colecionador do Modernismo brasileiro comprou uma gleba
em Inhotim, no Vale do Paraopeba, em Brumadinho, a apenas
50 quilômetros de Belo Horizonte.
Tinha como amigo Burle Marx, reconhecido como o patrono do
paisagismo de Inhotim. Já nos anos 90, outro amigo, o artista
Tunga, o influenciou a direcionar seu acervo para a aquisição de
obras do seu tempo, o que acabou por tornar Bernardo Paz no
maior colecionador de arte contemporânea do país e
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consequentemente, Inhotim no maior e mais representativo
Instituto de Arte Contemporânea da América Latina.

Além de oferecer aos visitantes a oportunidade de admirarem obras de maior porte de artistas brasileiros consagrados
e de grandes nomes internacionais da arte contemporânea,
Inhotim constitui-se numa experiência singular, reunindo
arte e natureza. O acervo de arte contemporânea world class
encontra-se exposto em meio a um Jardim Botânico com
espécies raras de diferentes continentes, onde se realizam
atividades de pesquisa e desenvolvimento sustentável.
Originalmente uma propriedade privada, atualmente o
instituto é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de
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Interesse Público).

www.inhotim.org.br

À noite...
Reserve mesa para jantar no Alma Chef – Casa de Gastronomia, do chef
Felipe Rameh, que trabalhou três anos com o estrelado Alex Atala. O restô
trabalha apenas com alimentos frescos e orgânicos. Por isso, o cardápio é
(re)pensado semanalmente, conforme a seleção dos produtos disponíveis na
ocasião. Também abriga um espaço para aulas de gastronomia e convivência,
além de um charmoso empório com produtos próprios e de terceiros. Aberto há
apenas quatro meses, já se tornou queridinho dos mineiros antenados, sempre
em busca de novas experiências na arte de degustar!

www.experimenteparasaber.com.br

Não vá embora ainda...
...sem dar um passeio pela Praça da Liberdade e admirar seu
complexo arquitetônico centenário, que foi todo restaurado e é
uma síntese dos estilos que marcam a cidade, do neoclássico ao
pós-moderno. Sente-se num banco da praça e aprecie em
especial o Edifício Niemeyer, ícone da arquitetura moderna.
Finalize o passeio visitando o CCBB Centro Cultural Banco do
Brasil, no número 450 da praça. Ali poderá ver o acervo
permanente e tomar um café com pão de queijo no Café com
Letras, ponto de encontro de várias tribos da cidade.

Fotografia Edifício Niemeyer
Ana Lúcia Rodarte

Novidade >>

Via Thorey na PARTE!

É com grande alegria e entusiasmo que compartilhamos com
nossos amigos, clientes, artistas, imprensa, fornecedores e todos
que nos acompanham, a participação da Via Thorey nesta que é a
segunda maior feira de arte contemporânea da paulicéia. Será
uma honra para nós representar o Espírito Santo no cenário
nacional, num evento deste porte.

www.feiraparte.com.br

Marque na agenda

A Noite do Bem

Este ano acontecerá no dia 26/11, no Galpão 9. Contaremos com os parceiros Juliana Modenese (Iódice) e
Bruno Lerry (joalheiro) e com apoiadores de vários segmentos. Nos agregamos neste evento, que será uma noite de
surpresas memoráveis, para, em conjunto com os convidados, realizar uma ação beneficente com renda integralmente repassada à Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

Dica de Leitura
>> Arte Brasileira Contemporânea: um Prelúdio
O historiador e crítico de arte Paulo Sérgio Duarte selecionou
77 artistas de diferentes gerações e expressões, da pintura às
instalações e apresenta uma pequena introdução à arte
contemporânea, através de textos, depoimentos, ensaios
visuais, entrevistas e vídeos. Com certeza preenche uma
importante lacuna bibliográfica, pela diversidade e linguagem
amigável. Acompanha DVD e CD-ROM.
Tem que
LER!

Copyright © 2014 Via Thorey, All rights reserved.
Agradecemos o seu interesse pela Via Thorey e prometemos que sempre faremos de tudo
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

