THORPEDO
“Todo mundo gostaria de se mudar para um
lugar mágico. Mas são poucos os que
têm coragem de tentar”
Rubem Alves
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GIRO BUSINESS

PATROCÍNIO LUXUOSO
O monumento e museu Ara
Pacis brilha mais do que
nunca depois do projeto de
iluminação ter sido totalmente refeito. A atualização
da iluminação envolveu a
substituição das lâmpadas
halógenas em todas as salas do museu por lâmpadas
LED de nova geração. O
sistema de iluminação dos
espaços de exposição também foi melhorado com a

PROJETO DA SEMANA

INDOOR
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Este projeto, em São Paulo, tem assinatura da designer de interiores Raquel Braga e da
arquiteta Mariane Graciano. Com um living integrado, controle da intensidade de luz,
home oﬃce. O piso em madeira, as portas embutidas também ajudaram a integrar os
espaços, com uma certa reserva. O mobiliário foi composto por peças 100% brasileiras,
de designers como Sergio Rodrigues.

instalação de novas luzes
de trilhos, e mais pontos de
iluminação e lâmpadas, todos alimentados pela tecnologia LED. O projeto foi
ﬁnanciado por meio da iniciativa de patrocínio da
Bvlgari com uma doação
de R$782.400,00 e R$
562.676,00 em fundos da
Roma Capitale que cobriram a reforma do espaço
de exposição da escada.

DESTAQUE
Áreas externas e jardins ganharam protagonismo. Não importa o tamanho do ambiente, ele pode se transformar em um refúgio,
um lugar de descanso e contemplação. Os
tocheiros ecológicos ganham destaque nos
projetos paisagísticos. Este modelo charmoso é da Ecoﬁreplaces.

TALK SHOW
No Programa Ana Cláudia Thorpe Entrevista de hoje converso com o galerista
Armando Garrido, na sequência Manuela
Moreira, ANCHAM, no musical da noite,
Priscilla a Malvada. Às 20h, na TV
Nova/Cultura, canal 22. Imperdível!

O Shopping Cidade São Paulo abre espaço para a arte
de rua, através da exposição Recortes da Cidade, que
revela em mais de 15 artes o trabalho de quatro artistas
que se destacam na arte urbana da cidade com seus
estilos distintos: Autops, Kuêio, Paulo Ito e Rotka.
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LANÇAMENTO

DICA DECOR
A dica é da arquiteta Natália Veloso que conseguiu dar amplitude e conforto a esse loft de
48m². Para aproveitar todos os espaços, a arquiteta deslocou os móveis de maior volume
para as extremidades dos ambientes, aproveitou as múltiplas funções de alguns móveis e
separou os ambientes sociais da área íntima com um painel ripado. Perfeito!

A Interbagno, oferece várias opções de espelhos, além
da manta térmica antiembaçante, os modelos com luz
embutida, transmitem requinte e conforto por criarem
um clima acolhedor e intimista.

