THORPEDO
“Eu quero desaprender para aprender de
novo. Raspar as tintas com que me pintaram.
Desencaixotar emoções, recuperar sentidos.”
Rubem Alves
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GIRO BUSINESS

CAFÉ COM DESIGN
Estão abertas as inscrições
para a 4ª edição do Espresso Design, concurso que
premia as melhores embalagens de café durante a
Semana Internacional do
Café (SIC) - maior evento
do setor do país que será
realizado entre os dias 18 e
20 de novembro de forma
100% on-line. As embalagens inscritas serão avaliadas nos critérios de visual/
beleza, eﬁciência, conceito,
criatividade e originalidade

PROJETO DA SEMANA
O projeto desenvolvido pelas arquitetas Silvana Paes Barreto e Suenne Cunha, da Tunne
Arquitetura, buscou funcionalidade, conforto e diversidade de usos em um espaço agregador para reunir familiares e amigos. O destaque ﬁcou por conta da varanda gourmet
com mesa de 4,45m de extensão em madeira natural, além de estrutura independente da
cozinha com apoio para duas churrasqueiras, fogão, coifa, pia esculpida e champanheira.
Um luxo!

por especialistas com conhecimento nas áreas do
café e design. As 20 melhores classiﬁcadas serão expostas na plataforma exclusiva da Semana Internacional do Café, em uma página destinada ao concurso
que ﬁcará aberta a votação
do público durante o evento. As três primeiras colocações serão divulgadas no
dia 23/11. Informações
acesse semanainternacio
naldocafe.com.br
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LANÇAMENTO
A cadeira Tototo, assinada pelo designer
Hannes Wettstein para a Maxdesign é prática
e extremamente útil. Empilhável oferece
muitas vantagens tanto para dentro de casa,
quanto para áreas externas e ambientes
corporativos. Esse tipo de produto é ideal para
locais com pouco espaço ou que necessitem
quantidades diferentes devido ao uso.

ESPECIAL DIY
A arquiteta Cecília Lemos é a minha convidada para a
Live da Iquine na próxima terça-feira, dia 20, as 20 horas
no Instagram. Vamos conversar sobre “Faça você
mesmo texturas e pinturas personalizadas”. Esperamos
vocês no perﬁl da Tintas Iquine @tintasiquine.

TALK SHOW
No Programa Ana Cláudia Thorpe Entrevista de
hoje converso com Rainier Michel, Cônsul da
Eslovênia, na sequência o professor José Luiz
da Mota Menezes e, no musical da noite, minha
banda residente, Up Town Blues. Às 20h, na TV
Nova/Cultura, canal 22. Imperdível!

GOL DE PLACA
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VITRINE ZUHAUS
Estão maravilhosas as novas vitrines da ZuHaus, leia-se Bárbara Ferraz e Eduarda
Guidón, assinadas pelo arquiteto Brunno Marcell, que vem dominando a cena dos novos
talentos. Além do mobiliário design exclusivo da loja, o destaque vai para as peças de arte
de grandes nomes como Daniel Dobbin, Thina Cunha e o fotógrafo Bruno Lima. Vale
conferir na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1739.

O arquiteto Léo Shehtman assina o projeto da NR
Sports, empresa de marketing esportivo que cuida da
carreira do jogador Neymar Jr, que conta com 400 m² e
está localizado em São Paulo. Com um conceito
genuinamente brasileiro, os espaços contam com a
maioria dos móveis, acessórios e objetos de designers
nacionais, para receber empresários e executivos do
mundo todo.

