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Azul, branco e vermelho
na bandeira francesa, e
verde, branco e vermelho
na mexicana. Ao propor os
temas Riviera Francesa e
Litoral Mexicano – duas das cinco
inspirações das casas da Mostra Casa&Cia Praia
– as arquitetas da BGarquitetura agregaram os
tons característicos dessas regiões. Para a francesa,
em vez das cores contrastantes da bandeira, tons
pastéis: lilás, rosa, pêssego e amarelo – como as
flores das nenúfares (plantas aquáticas) dos jardins
pintados por Paul Cézanne. E, para a quente área
de casas geminadas de personalidade mexicana,
além dos vermelho e verde da bandeira, entram
laranja e rosa-pink. Poderia dizer que são coerentes
com a força da artista Frida Kahlo, mas prefiro me
referir à arquitetura do moderno Luis Barragán.
Seu ateliê na cidade do México foi reconhecido
pela Unesco como patrimônio da humanidade.

Técnicas de fuxico e bordado,
aplicadas à decoração de acessórios
para a casa, transformaram em
francesinhas as alvas alpargatas
gaudérias, pelas mãos da Titina Feijó.
Espiem no blog (endereço ao lado).
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Quem adentrar o Espaço Cannes,
na Mostra Casa&Cia Praia, deve
mirar o pé do abajur. Trata-se de
um modelo irmão deste ao lado.
Com o know-how de quem cria
arranjos submersos dentro de vidros da
Efeito Conserva, Clarisse Bastos investe
em outras peças decorativas a partir
do mesmo princípio. Como as peças
– conchas com aparência natural e de
alumínio – estão em suspensão, a imagem
muda com o movimento. Fibras circundam o
topo, antes da pantalha de Jorge Silva.

França em
Porto Alegre
Dia 21 de abril começa o Ano
da França no Brasil, tal como já
ocorreu de forma inversa naquele
país. Eis que gosto de identificar
indícios de França em Porto Alegre
há tempo. E esta fachada ao lado,
vista do lado de dentro, com uma
cortina de galhos de physalis
(frutinhas amarelas no centro de
uma coroa de folhas que você já
deve ter encontrado sobre um doce)
é uma solução francesinha para
uma floricultura idem. Escondida
ou nem tanto numa esquina do
bairro Moinhos de Vento, parece
um bistrô de Paris. A criação é
de Zuka Feijó, de uma família de
criaturas inventivas, como a irmã
Titina, que mexe com panos e
outros quetais. Ah, o ano da França
no Brasil se estende até 15 de
novembro de 2009. Au revoir.

Efeito de mar
Pitada de México
Xico Stockinger, escultor e
colecionador de cactos longe do
México, na Zona Sul, inspirou a
arquiteta paisagista Léa Japur, na
primeira Mostra Casa&Cia – realizada
na Capital, à beira do Guaíba, lembra?
A estrutura ao lado é daquela exposição
inaugural, realizada em 2001. Este ano,
Léa participa da Mostra Casa&Cia
Praia com o Jardim de Acesso com
Ares Mediterrâneos, publicado na
edição anterior de Casa&Cia, mas
lembrou daquele tempero mexicano.

Como qualquer mortal, e de
biquini, a Mona Lisa (escreve-se
assim, duas palavras) retratada
por Leonardo Da Vinci virou
uma turista sob o olhar do artista
Neno Ramos. E agora entrou para
dentro de uma caixinha decorativa,
posando ao lado de um monumento,
em formato 20cmx20cm – o original
mede 1m x 1m. A parte de encolher a
obra e colocar dentro da caixa é ideia
da NDR Arte e Design. Saiba que a
pintura integra a série A viagem de Mona Lisa
ao Brasil, exposta e premiada em 2007 no Carrousel
du Louvre – praticamente na casa de Lisa, em Paris.

TRANSFORME SEU AMBIENTE é
o concurso do Programa Roca Top
Professional. Inscrições até às 19h de 20
de fevereiro, pela Internet. Ficha no www.
rocatopprofessional.com.br, ou pelas
cartas-resposta recebidas nos Correios até
18 de fevereiro. Para arquitetos, designers,
engenheiros e construtores converterem
um lugar em espaço de preservação
ambiental. O ganhador irá à Construmat
2009, feira de 20 a 25 de abril na
Espanha, e à sede da Roca, em Barcelona.

Cursos
ARTE FRANCESA, com Joice de
Oliveira, na Art Center, em Porto Alegre,
R$ 20. (51) 3029-2078.
TEXTURA E DÉCOUPAGE em lata,
madeira e isopor para a Páscoa, na
Allamanda, na Capital, R$ 30 cada curso.
Informações (51) 3249-5309.
PINTURA sobre tecido ou madeira, com
Maria Elisabete Pinheiro Silva, em Porto
Alegre, a partir de R$ 90. Informações
(51) 9943-2905.
ORGANIZAÇÃO RESIDENCIAL, na
Ordenare Casa Organizada, na Capital,
três vezes de R$ 99. (51) 3395-1101.

Conselho do leitor

Chile de arder
Antes que você perguntese o que o Chile tem a ver com o
México, por causa de um ambiente
da Mostra em Xangri-lá, eu explico.
As arquitetas Letícia Zoratto, Daniele
Goergen e Jaqueline Dilly batizaram
o seu Banho de Chile (pág. 10)
acertadamente. Chile grafado assim,
além do nome do país – que não tem
nada a ver com este caso – designa a
pimenta mexicana chile. E o que é chilli?
É um prato da culinária mexicana.

tem novidade: um
trabalho de cada uma
das três categorias
concorrerá à votação
dos leitores e
internautas pelo site
ZEROHORA.com
e o grande ganhador levará, além da
publicação neste caderno, um exemplar
do novo livro Casa&Cia, que será lançado
em março. As inscrições para concorrer
já estão abertas e vão até 26 de março:
até às 19h, as fotos de artesanato enviadas
– por estudantes, quem faz por hobby
ou profissionais – pela Internet ou pelos
Correios devem estar entregues no email casaecia@zerohora.com.br ou na
redação de Zero Hora, na Av. Ipiranga,
1075, quarto andar. Veja o regulamento
completo em www.zerohora.com/
blogdaeleone. E curta a nova ilustração
da série que Fraga criou (alto). A linha
completa será mostrada no blog.

FONTES E MINIJARDINS, no ateliê DL,
na Capital, R$ 125. (51) 3342-7508 e
site www.dlbijuteriasceramica.com.br

DIVULGAÇÃO

Mona Lisa à brasileira
DIVULGAÇÃO
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Bleu, blanc, rouge

Fale conosco:
Casa&Cia
(51) 3218-4712/4711/4722
Atendimento ao Leitor
(51) 3218-4335/4333/4334

Tá no blog

Com quórum característico do mês
do Carnaval, o conselho do leitor de
Casa&Cia reuniu-se na quarta-feira
Boa ideia
passada, com a presença de duas das
conselheiras: a arquiteta Betina Gomes
Com este discreto bebedouro embutido no e a professora de educação física Lívia
Peixoto, junto da equipe de Casa&Cia – a
armário, aquela traquitana feia de galão de
Eleone Prestes, a assistente Renata
água desaparece. Surge apenas uma moldura editora
Maynart e a repórter Fernanda Duarte.
metálica com os botões de acionamento. A
As conselheiras elogiaram a nova coluna
Em Casa – em especial a arquiteta, que
solução, que oferece a
viu nesta página novos assuntos de seu
opção de água gelada,
interesse. Como crítica, Lívia apontou,
foi criada pelo designer
em uma reportagem de capa, o uso de
Youngster Lucas para a
uma palavra técnica que poderia ter sido
traduzida. Aproveito para dizer que nesta
Metalúrgica Forma e já
está embutida nos móveis coluna Em Casa publicaremos palavras
para enriquecer o seu glossário que façam
da Dellano. Veja em
parte das reportagens, como é o caso,
www.formaflux.com.br
nesta semana, de chile (nota mais à E).
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