
EM SÃO PAULO

No terraço do 
High Line Bar, 
a ilustração 
feita de lambe-
-lambes muda 
periodicamente. 

Além de serem badalados, os quatro rooftops  
a seguir revelam o skyline surpreendente  

de diversos pontos da capital paulista
REPORTAGEM VISUAL OLIVIA CANATO 

TEXTO GABRIELA DE SANCTIS  |  FOTOS GUI MORELLI

Nas alturas
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Segundo Fernando Velázquez  
(à esq.), o rooftop é um lugar onde 
é possível se desconectar por alguns 
momentos. A fonte, que hoje 
encanta os visitantes, antes era parte 
fundamental da usina elétrica.

RED BULL STATION: DIVERSIDADE CULTURAL

Praça da Bandeira, 137, Centro | www.redbullstation.com.br

Ocupando a antiga subestação elétrica Riachuelo, o Red Bull Station abriu as portas em 2013 e funciona como um 
espaço para experimentação. “Aqui, recebemos projetos artísticos de todos os tipos, das artes visuais à música”, conta 
Fernando Velázquez, curador do local há dois anos. Por se tratar de um patrimônio tombado, os arquitetos da Triptyque 
precisaram seguir algumas regras de preservação na hora de restaurar o prédio. Mas isso não foi empecilho para o desen-
volvimento de espaços adaptados e voltados à criação: um estúdio de música, ateliês e salas de exposição ficam à dispo-
sição de artistas e estudantes. O estilo industrial segue pelos cinco andares, terminando no amplo terraço com vista para 
a Praça da Bandeira. “Lá de cima, o centro de São Paulo se abre com todas as suas riquezas e contrastes”, diz Fernando.
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1. Apesar de somente a fachada ter sido 
tombada, os arquitetos decidiram manter 

a estrutura do interior para preservar 
a história. 2. No térreo, há um café 

e restaurante, comandados pela chef 
Tatiana Szeles. 3. Móveis modernos 

e confortáveis ficam espalhados 
pelos andares e contrastam com 

o estilo industrial do lugar.
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ESTHER ROOFTOP: DE PARIS A SÃO PAULO

Praça da República, 80, República, tel. (11) 3256-1009 

Foi em uma conversa ao telefone que os irmãos Olivier e Pierre Anquier começaram a planejar o novo rumo da antiga co-
bertura do Edifício Esther, na Praça da República, onde o chef famoso morava. “Fechei meu negócio em Paris e pretendia 
passar uma temporada viajando, mas ele veio com a proposta de abrir um restaurante num rooftop. Achei a ideia bacana 
e não resisti”, conta Pierre, que também é chef. O ponto mais alto do prédio ganhou uma reforma completa, assinada por 
Herbert Holdefer. O arquiteto valorizou a estética original do espaço ao preservar as paredes e os pilares brancos. Quem co-
manda a cozinha é o chef e sócio Benoit Mathurin, que partiu da capital francesa para tocar o empreendimento com Pierre. 
“Nosso cardápio segue a linha de um autêntico bistrô francês. A comida é aconchegante, com gosto de infância”, afirma. 

Na página ao lado, os sócios 
Benoit Mathurin (à esq.) e 
Pierre Anquier trouxeram 

de Paris o conceito de bistrô 
contemporâneo. A vista para a 
Praça da República é um dos 
principais atrativos do local.
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1. No rooftop dos chefs franceses, 
os móveis são assinados pela Cremme 

e foram feitos especialmente para 
o espaço. 2. O bar possui abertura 
para o terraço. 3. Projetado no fim 

dos anos 1930 pelos arquitetos Álvaro 
Vital Brazil e Adhemar Marinho, 

o prédio foi o primeiro a ser 
construído em São Paulo combinando 

apartamentos residenciais e comerciais.
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SKYE BAR & RESTAURANTE: ARQUITETURA DE GRIFE

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700, Jardim Paulista | www.skye.com.br

O Hotel Unique, projetado no começo dos anos 2000 pelo arquiteto Ruy Ohtake, abriga um dos bares mais badalados 
de São Paulo. Com decoração moderna, assinada pelo arquiteto João Armentano, o Skye atende a um público variado. 
“De jovens a turistas e estrangeiros, nós pensamos em cada detalhe para que todos possam aproveitar o espaço”, explica 
o chef francês Emmanuel Bassoleil, que comanda a cozinha desde a inauguração. O menu oferece culinária japonesa, 
italiana, francesa e, claro, brasileira. Mas o atrativo principal é a vista no deque da famosa piscina vermelha, de autoria 
do paisagista Gilberto Elkis. De lá, é possível ver o skyline da Avenida Paulista, o bairro dos Jardins e a paisagem do 
Parque do Ibirapuera. “Mesmo depois de 16 anos, posso dizer que essa visão ainda me encanta”, completa Emmanuel.

“Queríamos que o Skye representasse 
a diversidade de São Paulo”, diz o chef 

Emmanuel Bassoleil (à esq.). Durante o 
dia, a área da piscina é liberada apenas aos 
hóspedes, que podem curtir a vista incrível.
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1. Os grandes janelões do salão 
principal permitem que a vista 

também seja apreciada por quem 
estiver no restaurante e no bar. 

2. Quando as portas do elevador 
se abrem, o visitante encontra um 

caminho revestido de mármore 
translúcido. 3. Em formato de 

meia-lua, o hotel é ponto turístico 
para quem visita São Paulo.
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HIGH LINE BAR: TOQUE NOVA-IORQUINO 

R. Girassol, 144, Vila Madalena | www.highlinebar.com.br

Inspirado no parque suspenso norte-americano de mesmo nome, o espaço, localizado na Vila Madalena, reúne música 
eletrônica, arte e gastronomia em 650 m². “Nós queríamos criar um lugar com uma pegada que lembrasse realmente o 
High Line de Nova York”, conta Renato Cury, um dos cinco sócios do empreendimento. O projeto, assinado pelo escritó-
rio Meireles + Pavan, possui quatro ambientes – deque, lounge, bar e terraço –, mas, apesar disso, o rooftop é o mais con-
corrido. “As reservas precisam ser feitas com até um mês de antecedência para garantir lugar”, explica. Ali o décor segue 
o estilo urbano da casa e um pedaço de trilhos ferroviários enfatiza a referência internacional. Na fachada, o destaque 
vai para um painel assinado por Eduardo Kobra, que faz alusão à famosa foto dos Beatles na Abbey Road, em Londres. 

Renato Cury (à esq.) também é sócio do 
Bar Vila Seu Justino e trabalha com casas 

noturnas há dez anos. No paisagismo, 
assinado por Gigi Botelho, há mais referências 

ao parque no qual o espaço foi inspirado. 



Os sócios do High Line Bar procuraram 
Eduardo Kobra para criar uma obra no lo-
cal – o artista também assina um painel 
no parque suspenso nova-iorquino que 

inspirou o nome do estabelecimento. “Ele 
não costuma pintar em espaços comerciais, 
mas, quando explicamos a ideia do bar, ele 
achou legal e topou”, conta Renato Cury.
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Clássico revisitado
Relembrando a capa do albúm Abbey Road, dos Beatles, 

um painel de 6 m de altura chama a atenção na Rua Girassol
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