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Encantada com a
galeria de arte da Villa
Sergio Bertti, Fernanda
Maisonnave elogiou o
trabalho de Hugo França

A IMPERMANÊNCIA COMO LEMA
Rochele e Evelise
Silveira hospedaram
Bruno Astuto e Sandro
Barros no Kurotel, em
Gramado

O

Josie Fischer encantouse com os objetos de
decoração na Villa
Sergio Bertti

Rudelger Leitzke recebeu
elogios pelo belo espaço
despojado que criou

Dirce Bratz, Myriam Cirne e Carmen Juchem
Lima no final de semana gelado na Serra
Vitor Raskin publica no site deuochic.com

ZERO HORA

Cristiano e Rita Berti receberam
com grande festa no complexo
que reúne arte, arquitetura,
decoração e design

O local deve abrir as portas para
o público na primeira quinzena de
novembro, na Rua Silva Jardim,
298, em Porto Alegre. O projeto da
marca foi criado por Renata Amaral
e Gabriel Seibel, sócios do Eat – Entertainment Art Talent –, escritório
de design com sede em Los Angeles,
que tem no portfólio o desenvolvimento da identidade visual do Global Citizens Festival.

LOUCOS POR DESENHO

Será inaugurada na Capital na
próxima terça-feira, a partir das 19h,
a nova exposição do Atelier D43, na
Vila Flores (Rua São Carlos, 753). O
objetivo do grupo experimental – integrado há quatro anos por Caju Galon, Kelvin Koubik e Teresa Poester
(foto) – é explorar as possibilidades
do desenho em cruzamento com linguagens artísticas contemporâneas.
O nome da mostra, Loucos por
Desenho, faz alusão ao título honorífico que o grande pintor e gravurista
japonês Katsushika Hokusai (1760
– 1849) se autodesignou no final da
vida. A expo anterior do coletivo,
chamada Lugares do Desenho, levou

Atelier, divulgação

final de tarde gelado em Gramado foi palco para a grande festa de
abertura da Villa Sergio Bertti no último final de semana. A turma
conhecida subiu à Serra para conferir os espaços assinados e ver de
perto as obras do designer Hugo França, que agora tem um ateliê permanente na Villa. O clã Berti recebeu entre muitos nomes conhecidos, como Bruno
Astuto, que abriu o speech. José Wilson Coronel e Wagner Brasil, Paulo e
Lea Lubianca Thormann, Demóstenes Beck Pinto e Margot Montt, Regina
Wallauer, Zeca Amaral, Claudia Araújo Santos Mathy, Olga Velho, Marcelo
Gonçalves e Enio Brites conferiram a mostra de design e décor.

O designer e ilustrador Bruno
Moncada esboçou estes modelos da
bicicleta Tandem bacanas aí acima
para representar o espírito colaborativo do Mais! Bistrô Impermanente.
Pois um desses desenhos ganhará
destaque em uma das paredes do novo empreendimento que pretende ser
impermanente na essência: a ideia é
alternar no espaço gastronomia, arte,
música e cinema ao ar livre.

em 2014 o prêmio Açorianos de melhor coletiva.
Você pode conferir o trabalho
legal do trio lá no site atelierd43.
wordpress.com, ok?

Roger Lerina assina de segunda a sábado a coluna
Contracapa, no Segundo Caderno de Zero Hora

1º DE NOVEMBRO DE 2015 DONNA ZH 31

