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Canna, rnesa e banbo

s.

O Expo Center Norte, em São paulo, recebe a

5, edição
da Têxtil House Fair de 22 a 25 de fevereiro, das 9 h às
l9 h. Entre os lançamentos, estão jogos de cama e banho
da Roupa Home, com inspiração nos Alpes suíços, e
a coleção 2014 daVentura Moda e Casa, inteiramente
confeccionada na Índia. A Íeira é direcionada aos lojistas.
Entrada gratuita. As inscrições devem ser feitas no site

sustentabilidade

grafiteÍeiras.com.br. Rua José Bernardo pinto, SSS,Vila
Guilherme - São Paulo (SP). Tel.:(1 l) 2224-5959.

Â designer de interiores

ht
As capas para almofadas da
Ventura Moda e Casa têm

padronagens exclusivas e
cores vibrantes, inspiradas
na cultura indiana

Adrianâ Greche encontrou
uma maneira de reutilizar
os resÍduos da produção de
móveÍs soLr medida da marca
Linea Mobili: transÍormou-os em
belas bandejas para decorar
e servir com estilo.0 conjunto,
formado por quatro peças que se
encaixam, pode ser encontrado

ELDAI\íÁRC|A MOREIRA DE LIMA,

DE JOAO PESSOA (PB), PERGUNTA:
Tenho uma casa no campo e quero transformá-la
mana,

iá

en un spa para curtir

aos

fins de se-

que a área conta com rio de água magnesiana e uma piscina. Gostaria de saber
como devo decorar a beira do río, que é o maior atrativo desse projeto.

"Elda, sugiro usar pedras lapidadas, assim, a área não fica escorregadia. você
tam-

nas cores vermelha, amareia,
lilás e roxa, e em diferenies tons

bém pode criar uma fonte para captar a água do rio ou uma cisterna. para o redor da pis-

de azul. eusta R$ 1.160. Tel.:(1

cina, um deck de madeira com espreguiçadeiras e ombrelones fica bem aconchegante."

2925-951
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lineamobili.com.br"

Alexandre Fantin, arquiteto.

Mercado kitsch
A inauguração da SouQ, no Shopping JK lguatemi, em São paulo,
promete mudar o conceito de lojas de artigos variados. Com ambiente
descontraído e pÍodutos distribuídos de maneira inusitada, é possível
comprar um lenç0, um vaso ou artigos para o home office

- tudo no

mesmo lugar. A referência vem dos antigos mercados árabes, nos quais
o cliente pode tocar o produto e sentir-se à vontade, como se estivesse

dentro de uma grande tenda. 0 espaço oferece uma gama variada de
itens sofisticados de moda, beleza e decoração. Shopping JK lguatemi

-

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041

- 3" piso. Tel.: (1 1) 3152-6300;

souqstore.com. br.
-.i:Uii:...
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Paixao pela arte
O

Atelier Novomundo. localizado no bairro de pinheiros,

na capital paulista, nasceu em 2010, com o encontro
dos artistas François Marcos Leriche, ÍotógraÍo com
mais de 30 anos de experiência, e Sarita Anne, pintora e
artista plástrca. As obras, sempre com grandes formatos,

exploram o micrc e o macro, brincam com as cores e as
silhueias. e coni,'ersaÍr com a luz e as sombras. Rua padre
Carva.lho 9E :o:.junto 101, Pinheiros -São paulo (Sp),
Tel.: i 1 3812-8C63: ateliernovomundo.com.
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iojas frs cas espalhadas pelo estado de
Sâo Paulo, começou a comercializar

produtos na internet. l\4arcas como
Brasii, Altenburg, Trussarcli, entre
tradicronais no mercado de

seus *
Porto §

outras §
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