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REVISTA EDITORIAL

A CA SA VENCEU
Se for possível dizer que, em meio a uma pandemia, há vencedores, eu
digo que o vencedor é a casa. Nela nos recolhemos para nos proteger
– e também proteger os demais – e vimos que a casa precisou de novos
olhares. Começamos a utilizar espaços que antes eram poucos usados
e a explorar, ainda mais, os espaços de estar e conviver. Aliás, a casa
nunca foi tão explorada!
Mas, ao longo de 2021, conseguimos voltar o olhar para fora. A retomada
dos eventos presenciais foi celebrada em todo o mundo. Na França, um
dos marcos deste retorno foi a reabertura de La Samaritaine, nossa
matéria de capa. Após seis anos de reformas, a centenária loja de
departamentos parisiense foi reinaugurada como um complexo de luxo
da LVMH. Com projeto assinado pelo escritório japonês Sanaa (Pritzker
2010), tornou-se um dos mais concorridos points da capital francesa.
No segmento de arquitetura, design e decoração, o segundo semestre
trouxe de volta as feiras internacionais: D&D esteve, como de praxe,
no Salão do Móvel, de Milão, e na Maison & Objet, de Paris. Em ambas,
a natureza e a sustentabilidade deram o tom, fosse nos produtos
apresentados ou nas próprias instalações.
No Brasil, também comemoramos o retorno de nossas atividades
presenciais no D&D. Foram muitas mostras que valorizam os espaços
dentro de casa e inspiram um novo olhar. Tivemos da terceira edição
da Garden Design às estreantes Inverno em Casa e Rota do Vinho. A
edição traz todos os ambientes destas três mostras, assim como o
registro social dos profissionais participantes e dos convidados de
todos os eventos, em nossa Agenda.
Por falar em vinhos, a revista apresenta a Casa de Uco, um sofisticado
hotel-vinícola em Mendoza, na Argentina, em que é possível acompanhar
in loco todo o processo da produção da bebida. Com clima de casa,
como seu nome sugere, o lugar também reserva três vilas para quem
busca mais privacidade e exclusividade.

Boa leitura e Feliz 2022!
Angelo Derenze
Diretor Geral do D&D Shopping

FOTO Rafael Renzo

A retomada permitiu também que voltássemos a viajar pelo Brasil. Um
de nossos destinos foi Bonito, um paraíso no Mato Grosso do Sul, com
um roteiro que ficará para sempre na memória: a cachoeira Boca da
Onça, o Rio Sucuri, o Abismo Anhumas, entre outros lugares. Saiba
mais sobre Bonito e nosso passeio nesta edição e veja também outras
viagens que fizemos, ao Rio e a Trancoso, em nossa Agenda.
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La Samaritaine, Paris

REVISTA CAPA

U

ma joia arquitetônica que mescla art
nouveau e art déco, La Samaritaine
foi reinaugurada em junho, em Paris. Em
poucos meses, tornou-se um novo centro
gravitacional da capital francesa, atraindo
tanto turistas como locais. Fechado durante
16 anos, por riscos de desabamento, a loja
de departamentos ficou em obras por mais
de meia década. Em sua nova configuração,
tornou-se um complexo de uso misto que
abriga hotelaria, grifes de luxo, como Chanel
e Tiffany’s, spa de 400 metros quadrados e
mais de uma dezena de restaurantes, da
culinária japonesa à pâtisserie francesa.
Realizada pelo conglomerado francês

LVMH, que desde 2001 detém 55% das
ações da Samaritaine, a reforma custou
750 milhões de euros (mais de R$ 4,5
bilhões). O escritório japonês Sanaa, dos
arquitetos Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa
(Pritzker 2010), assina o conceito da maior
parte do projeto, inclusive o desenho de
uma nova estrutura na Rue de Rivoli, com
uma fachada futurística de vidro ondulado
que dialoga, por meio de seu reflexo, com
as construções vizinhas.

Abaixo, destaque para o teto
de vidro do Magasin 2, o maior
edifício de La Samaritaine; à sua
esquerda, o volume em art déco,
que agora abriga o hotel Cheval
Blanc, de frente para o rio Sena
Na página anterior, a fachada
futurista criada pelo escritório
japonês Sanaa para o novo
prédio, na Rue de Rivoli

Fundada em 1870 pelo casal Ernest
Marie-Louise Cognacq, La Samaritaine
sacudiu o comércio da virada do século 19

Com projeto do premiado escritório japonês Sanaa, La Samaritaine
reabre as portas em Paris, desta vez como um complexo de luxo,
que abriga hotelaria, gastronomia e, claro, lojas de grifes
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A V O LTA
DE UM ÍCONE
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REVISTA CAPA

Às margens do Sena e ao lado da Pont-Neuf,
a ponte mais antiga da capital francesa, fica o
edifício de estilo art déco, arquitetado a quatro
mãos por Jourdain e Henry Sauvage. Ali, a
LVMH ergueu o primeiro endereço urbano
do Cheval Blanc, uma coleção de hotéis do
grupo, presente em Courchevel, St. Barth,
St. Tropez e nas Maldivas. Com 72 quartos
e suítes, o hotel tem projeto de interiores
de Peter Marino, arquiteto que assina várias
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lojas do grupo francês, em especial da Louis
Vuitton, da Dior e da Chanel.
Em seu projeto, Marino fez questão
de ter o crème de la crème da França,
dos materiais ao trabalho artesanal
empregado na execução de suas ideias.
Marchetaria de palha nas paredes, couro
nos elevadores, 20 tipos de mármore.
Trabalhos de artistas visuais como
Ingrid Donat, Thierry Leproust, Philippe
Anthonioz e o casal François-Xavier e
Claude Lalanne. E ainda criações de
designers como Charlotte Perriand, Maria
Pergay e Jean Lurçat.

Acima, no hall principal, a
estrutura original de ferro e
pinturas nas paredes, um trabalho
de restauração que levou seis
anos; abaixo, artesão trabalha na
recuperação dos painéis da fachada

Entre os atrativos para os hóspedes, um
spa Dior, com uma piscina tida como a
maior da Europa, e quatro restaurantes
comandados pelo chef Arnaud Donckele,
que desde 2013 tem três estrelas “Guia
Michelin” por sua cozinha no Cheval Blanc
de St. Tropez. Para os viajantes mais
exclusivos, o 8º e 9º andares reservam
um apartamento com 1.000 metros
quadrados e uma piscina de 12,5 metros
de comprimento.
Luxo, como se vê, não falta ao novo
complexo La Samaritaine, que ainda vai
abrigar escritórios, uma creche de bairro
e moradias sociais, numa contrapartida
estabelecida pela prefeitura parisiense.
Mais do que nunca, vale o famoso slogan
da centenária loja de departamentos: On
trouve tout à La Samaritaine, encontramos
tudo na Samaritaine.
FOTOS Divulgação

para o 20, com sua nova proposta de tipologia arquitetônica: uma loja de departamentos. Dos quatro magazines originais da
Samaritaine, o maior é o chamado Magasin
2, projetado por Frantz Jourdain e protegido como monumento histórico. Ali estão os
elementos art nouveau, que foram cuidadosamente restaurados, como o telhado de
vidro e a escada suntuosa de cinco andares,
de seu hall principal. Ou ainda os mosaicos,
os painéis vítreos, os guarda-corpos de ferro forjado, no interior da construção; e a fachada da Rue de la Monnaie, com motivos
florais em branco, verde e dourado sobre
painéis esmaltados em amarelo-ocre.

Acima e abaixo, outro elemento da arquitetura
art nouveau do Magasin 2, a escada monumental
que conecta cinco andaresno hall principal
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REVISTA VINÍCOLA

V INHO E LUXO
Na Casa de Uco, em Mendoza, os hóspedes aprendem a
criar seus próprios rótulos, enquanto desfrutam de suas
vilas e da paisagem dos Andes

20
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REVISTA VINÍCOLA

No alto, na paisagem singular do Vale
de Uco, refeições com vista para os
vinhedos; à direita, alguns dos rótulos
presentes na adega do hotel-vinícola.
Na dupla de abertura, a propriedade
principal do resort, à beira de
um lago natural

O projeto arquitetônico da Casa de Uco é assinado pelo escritório
argentino Alberto Lier & Tonconogy e foi implantado num terreno
com 3,2 quilômetros quadrados, aos pés da Cordilheira dos Andes.
Um dos destaques são suas vilass, em que a sustentabilidade é
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uma marca registrada - além, é claro, da privacidade. As construções têm um sistema ecológico híbrido, com geração autônoma de
calor, por meio de bombas e painéis movidos a energia solar. Nestas habitações, os hóspedes dispõem de área de jantar com churrasqueira, sala de estar e pátio privativo. Em toda a propriedade, o
design de interiores é ao mesmo tempo simples e sofisticado.
O resort oferece atividades diversas, como passeios a cavalo,
piquenique, mountain biking, trekking, tênis e pesca. Quem
prefere apenas relaxar, pode desfrutar da área social, com seu
wine bar & lounge, sala de estar com lareira a lenha e sala de
jogos. Ou ainda optar pelo spa, que se estende para o lado de
fora da propriedade, com uma piscina de borda infinita e jacuz-

zi. O espaço abriga saunas úmida e seca e oferece tratamentos
com água subterrânea, entre outros.

FOTOS Divulgação

O

hotel-vinícola Casa de Uco, na Argentina, faz jus a seu nome:
seja nas habitações de sua propriedade principal, ou em uma
das três vilass inauguradas em 2018, o hóspede que ali chega
encontra um clima intimista, como numa morada, mas com os
confortos de um resort de luxo e, claro, rótulos de alta qualidade.
Tudo em meio à paisagem singular do Vale de Uco, em Mendoza,
região famosa por seus Malbec e que concentra a maior parte da
produção de vinhos do país.

Acima, jantar ao ar livre na Casa de Uco, que oferece
um cardápio farm to table; abaixo, o relaxante mirador
voltado para a Cordilheira dos Andes

Na Casa de Uco, os hóspedes podem comprar lotes de vinhedos
e, sob a orientação de consultores locais, fazer seus próprios vinhos. O acompanhamento é feito da colheita e triagem das uvas,
até a seleção dos barris de carvalho para envelhecimento da bebida ou mesmo a escolha de rótulos. A experiência gourmet do
hotel-vinícola não se limita, no entanto, ao universo dos vinhos,
ou ainda ao famoso churrasco argentino. Com um menu 100%
inspirado no Vale do Uco, a cozinha do hotel emprega em suas
receitas apenas ingredientes sazonais e orgânicos, cultivados
por fazendeiros locais. Mais farm to table impossível.
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REVISTA MILÃO

FEIR A S DA
SUPER AÇÃO
Após longos meses, o design mostra
sua força com a retomada do público
presencial em eventos como o
Salone del Mobile e a Maison & Objet
POR

ANGELO DERENZE

V

iajar ou não viajar? Nunca foi tão difícil tomar essa decisão.
São 25 anos visitando as maiores feiras de design, arquitetura e decoração, em destinos práticos como Milão e Paris,
que sempre estiveram no meu roteiro para ver as tendências
do segmento. Para ir a esses lugares, o que era fácil, exigiu em
2021 uma operação estratégica.
Para chegar à Europa, a opção foi pegar um voo para Frankfurt,
lá fazer uma mini-quarentena, seguir para Zurique e depois Milão, com a incerteza do que encontraríamos na Itália. Isso sem
contar os muitos testes para covid-19. Ao sair de cada país, um
exame PCR; para entrar, outro. Na cidades, a cada dois dias
era preciso refazer o famoso tampone, como se diz em italiano.

bene”. A força do design mostrava que, ainda com restrições de
entrada naquele momento, o país não se dera por vencido.

No desembarque na Itália, após a aduana, finalmente sentimos a
brisa de Milão. Com ela veio a constatação de que, um ano e tantos meses depois do início da pandemia, nossa campanha “Andrà
tutto bene” confirmava a promessa de seu nome: “È andato tutto

Apesar de estar mais vazio do que o de costume, o Supersalone,
como foi chamado neste ano, trouxe criatividade e inovação. Ao
invés de estandes, uma estrutura modular, pensada para mostrar os produtos de maneira uniforme, conciliando economia e
design. Apelidei de “Bota Fora Chique”.
No espaço Brasil, chegamos em peso com o apoio da Associação
Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel) e da Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), com projeto de José Moreira do Vale, marcas e criativos
nacionais, entre eles as nossas preferidas: By Kamy, Florense
e Ornare. A participação do País foi tão significativa que ganhou
destaque na capa do “Corriere Della Sera”.

FOTOS Divulgação

Todos os materiais eram reutilizáveis, como a madeira reciclada dos estandes e da arquibancada, onde aconteceram os Talks.
Por todo lado, havia muito verde: a feira recebeu 100 árvores,
que serão plantadas pela cidade.
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Tendo Milão como protagonista, encontramos o Fuorisalone,
mais experimental e criativo. O clima foi de retorno a uma quase normalidade: após o dilúvio e a arca de Noé, sobreviveu o
design. Se eu pudesse expressar em uma imagem esta retomada seria com a instalação do designer Stefano Giovannoni,

Acima e no alto, respectivamente, os estandes da Kartell e da
Molteni, no Salão do Móvel de Milão. Na página anterior, Angelo
Derenze nos corredores do evento, mais vazios nesta edição, e
a instalação do designer Stefano Giovannoni, na Universidade
de Milão
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À esquerda, fachada da Dior, na tradicional
Via Montenapoleone, em Milão; abaixo, muito
verde nas instalações do Supersalone e a
chegada de Angelo à Maison & Objet, em Paris

no gramado da Universidade de Milão.
Onde menos é mais, Milão nos mostrou, que de fato, 2021 foi
o ano da superação, que antecede a comemoração 60ª edição
de seu Salão do Móvel, em 2022. Saindo de Milão rumo a Paris,
mais um PCR. Mas, diferentemente da Itália, a França estava
aberta. Então, a Paris Design Week trouxe mais movimento,
com a Art Paris e a Maison & Objet, que encanta com seus objetos e itens para decoração.

By Kamy, Florense e Ornare, marcas
presentes no espaço da Associação Brasileira
das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel)
e da Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil)

FOTOS Divulgação

Muita madeira, palha, fibras naturais e tons que se aproximam da
natureza. Encontrei uma Paris apostando em movimentos culturais, com grandes inaugurações como o Museu da Bolsa de Valores, e uma cidade que voltou a viver, na simplicidade do dia a dia.
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O que fica é o frio na barriga dessa tão esperada retomada. Viajar não foi uma decisão fácil, há muitos cenários por trás dessa
escolha. Mas, valeu a pena, com todos os cuidados e protocolos, para ter a certeza da importância do design para o mundo.
Que venha 2022, que trará o maior Salone del Mobile de todos
os tempos, e que irá, pela primeira vez em sua história, juntar
a Eurocucina com a Euroluce. Saímos dessa missão com a sensação de que o design venceu.
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REVISTA MAISON & OBJET

SINTONIA FINA

INSPIRAÇÃO MODERNISTA
Moldada em vidro opalino, a série artesanal Bibe, da Embassy
Interiors, difunde suavemente a luz. O desenho, que valoriza forma e função, é uma ode à arquiteta e designer Eileen
Gray e seu olhar vanguardista. Foi pensada nas versões de
parede, mesa e pendente pela designer polonesa Katarzyna
Bedzinska-Kowalczyk.

Cada edição da Maison & Objet tem uma característica. A última, realizada em setembro,
foi palco de criações conectadas aos novos tempos, que falam de um olhar para os fatos
essenciais da existência: o resgate da natureza, do humor, da simplicidade sofisticada, da
gentileza, mas sem esquecer do glamour. Marcas e designers investiram em produções
únicas capazes de sensibilizar a alma e a razão. Veja a seguir alguns highlights da mostra
POR

RONALDO ALBANESE

NA ONDA BRUTALISTA
O shape geométrico e austero da luminária de piso AD, criada pelos designers Kristian Sofus Hansen e Tommy Hyldahl,
remete ao movimento arquitetônico desenvolvido na metade
do século passado. Dê um look na textura oxidada do alumínio, que lembra concreto e reforça a conexão, a mesma da
coleção de cadeiras Brutus, de fibra de concreto, e da série
de cerâmica Duck, que inclui bandejas, bowls, pratos, jarras
e potes. Tudo com traçado e tons sóbrios vindos da natureza,
como adora a marca 101 Copenhagen. Essa linha é assinada
por Tommy junto com Nicolaj Noddesbo.
FOI DOBRADINHA COOL
Madeira e alumínio se aliam para dar forma à série Cone,
criada pela marca dinamarquesa Kristina Dam Studio nas
versões de piso, de mesa e pendente. O contraste preciso
dos materiais reforça o espírito minimalista do desenho.
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FOTOS Sami Korhonen

A LUZ DA MEIA-NOITE
Para brincar com a ideia de um portal entre a luminosidade do dia e a da noite, a DCW Éditions apresentou a coleção Atmospherics: em alumínio e vidro, a
série p&b Midnight, de Stéphanie Cayet, possui duas
versões, uma delas com parte do círculo vazado; já a
arandela Rosalie, assinada por Julie Fuillet, e a VVV,
obra do Vantot Studio, ambas de alumínio, são a prova
que o dourado tem charme eterno.

ARTE PRIMITIVA NA PAREDE
Coloridíssimas e divertidas, as máscaras
de inspiração africana assinadas pelo
designer israelense Tzachi Nevo, do
estúdio Umasq, prometem generosas
doses de alto-astral no décor. Divididas
em várias coleções, como essas da
Modern African Mask, as peças artesanais
levam MDF, laminado, plástico e feltro.
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JANELA PARA O MAR
Com uma estampa mega conectada ao seu tempo, o papel
de parede See Sea, imaginado por Giuseppe Restano para a
Londonart, presta uma homenagem aos oceanos e brinda o
olhar com uma paisagem marítima linda e tranquilizadora.
O material vinílico permite aplicá-lo inclusive em áreas úmidas, como banheiros.

UM SOPRO DE DELICADEZA
Apaixonada por vidro, a designer francesa Vanessa
Mitrani sempre surpreende com novas abordagens,
nas quais explora a maleabilidade do material de um
jeito inventivo. Dessa vez, ela levou para a feira a linha
Parede, em que os vasos de tons acesos são ornamentados por laçarotes de metal. Uma graça só.

UM VISUAL CENOGRÁFICO
A nórdica Broste Copenhagen investiu em elementos táteis,
cores ora profundas ora terrosas ora delicadas, além de formas limpas e orgânicas para criar uma narrativa contemporânea, de um aconchego denso, na coleção AW21, que apresenta referências sutis trazidas da natureza, da arquitetura
e do cotidiano, tanto nas tonalidades quanto nas texturas e
shapes. A designer Omayra Maymó, por exemplo, buscou no
visual mediterrâneo a ideia para as linhas descontraídas do
seu sofá Bay nude. Já o tapete de lã Edith vem no padrão xadrez nos matizes azul e camelo e o pufe redondo Pond, em
camadas de tom sobre tom. Entre uma variedade incrível de
vasos, os modelos de vidro Georg, da designer Maria Berntsen, exibem uma aparência gráfica, com seu bocal nas formas
reta, cônica e mais afunilada. A profissional também assina as
bandejas de metal Erika

A marca Au Bain Marie também resgatou um elemento do
mar para lançar as suas coleções de pratos Coral e Rosseau.
O astral fresh é cara do verão.
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BOM HUMOR FOREVER
Vaso ou jarra? Versátil, a peça de cerâmica Gluggle, do Pop
Corn Atelier, tem estilo retrô e muita história para contar.
Revival do modelo criado no final dos anos 1870 por Thomas Forester & Son, o produto em forma de peixe, que borbulha ao ser enchido, já atraiu até a atenção da realeza em
outros tempos. Agora volta a toda com o seu estilo kitsch e
tons alegres.

GEOMETRIA ILUMINADA
As tonalidades vibrantes bem-marcadas imprimem
um diferente ritmo de tempo às formas irregulares
para criar uma espécie de sonho metafísico entre a
luz da manhã e a da tarde no tapete artesanal Afternoon Dream, desenvolvido por Owen Mori para a marca Paolo Giordano Design, de Milão. A trama mistura
algodão e lã.
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REVISTA PROJETO

HARMONIA
ARQUITETÔNICA
Em Trancoso, projeto do Studio MK27, de Marcio Kogan,
integra programa minimalista à exuberante
paisagem da Mata Atlântica
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Q

uase à beira da praia de Itapororoca, em
Trancoso (BA), a Casa na Areia se confunde
com a paisagem exuberante do lugar. Uma
“autêntica experimentação sobre a dissolução da
arquitetura no espaço natural”, segundo texto descritivo do projeto de Marcio Kogan e Marcio Tanakado, do Studio MK27. Concluída em 2019, a morada é a
única obra arquitetônica brasileira entre os finalistas do World Architecture Festival 2021, na categoria “Casa Rural/Natureza”.

Os cômodos são cobertos por uma pérgola de eucalipto rústico, sustentada por 14 pórticos de madeira laminada. Todos os ambientes recebem luz
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Acima, no quarto principal, toque rústico nos tecidos da cama e da poltrona; no alto, coberturas de palha nas poltronas junto às “cápsulas de vida”
do programa minimalista, tudo abrigado sob a pérgola de eucalipto.
Na dupla de abertura, a partir da piscina de linhas orgânicas, uma vista da
casa projetada pelo Studio MK27, imersa na Mata Atlântica e no paisagismo
de Isabel Duprat

FOTOS Divulgação

Numa área construída de 819 metros quadrados,
cinco “cápsulas de vida”, como definem os arquitetos, constituem o programa minimalista da casa:
uma para a cozinha, outra para refeições, uma para
a sala e o quarto principal, e duas para os outros
dormitórios. Separados, os volumes de concreto
estão organizados paralelamente sobre um deque
de madeira retangular, um pouco elevado do solo.

direta, através de 12 aberturas na cobertura,
por onde também se erguem algumas árvores. Esses elementos, segundo os arquitetos,
confrontam “o rigor e a lógica da estrutura
modernista” da construção e reduzem a “lacuna entre arquitetura e natureza”.
Na piscina, linhas curvas retomam o diálogo com a paisagem, assim como o fazem os
materiais naturais privilegiados no projeto de
interiores, de autoria de Diana Radomysler e
Serge Cajfinger. Dos bancos de madeira, presentes em toda a morada, às poltronas cobertas com mantas de palha, na área externa.

Dentro, um toque rústico também nos tecidos
de cortinas, poltronas e camas.
O paisagismo é assinado por Isabel Duprat,
que criou, segundo descrição sua, “um jardim
na areia, muita areia abrindo passagem entre
grandes canteiros baixos formando blocos de
cor, como um grande mosaico, massas de luz
e sombra se entrelaçando como ondas que
vislumbram o mar entre pequenas aberturas”.
No trabalho de Duprat, como na arquitetura do
Studio MK27, cumpriu-se o desejo de um projeto “tão mimetizado com o lugar que, por isto,
torna-se imperceptível”, conclui a paisagista.

Acima, peças que privilegiam
materiais naturais em uma
composição com a icônica
poltrona
Jangada,
de
Jean Gillon. No detalhe, o
arquiteto Marcio Kogan
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REVISTA DESTINO

R

ios de água cristalina, cachoeiras, grutas, trilhas e muito
mais. Bonito (MS), principal cidade turística da região da
Serra da Bodoquena, é destino obrigatório para aventureiros,
praticantes de esportes radicais e fãs de ecoturismo, em geral. Uma viagem perfeita para descansar da agitação do dia a
dia, seja em grupos ou com a família. A melhor época para se
visitar o lugar é no período de maio a setembro. Não falta o
que ver e fazer em Bonito. A Revista D&D lista alguns de seus
mais concorridos passeios.

Bonito, no Mato Grosso do Sul, é sinônimo de ecoturismo e
diversidade da fauna e flora brasileiras
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FOTOS Divulgação

DESTINO A ZUL
VERDE JANTE

Com um tom de azul surreal, o Rio Sucuri, por exemplo, é destino incontornável de quem vai à cidade. Ali, uma das principais atividades é a flutuação em suas águas límpidas, numa
extensão de até 1800 metros. A sensação é a de se estar num

aquário, mas nadando juntos aos peixes. Aí, os visitantes são
sempre acompanhados por um guia e um barco de apoio.
Como o passeio também envolve uma trilha na mata ciliar, separe meio período.
Considerada um monumento natural, e oficialmente preservada desde 1978, a Gruta do Lago Azul é um dos cartões-postais do destino. Com águas transparentes, num tom de azul
intenso, o lago chega a mais de 80 metros de profundidade.
Até chegar lá, o roteiro inclui um percurso de 300 metros,
portanto guarde a metade de um dia para visitar a gruta.
No alto, o rio Sucuri, onde se pratica a flutuação sobre suas águas
transparentes, por uma extensão de até 1800 metros

39

REVISTA DESTINO

O Abismo Anhumas é uma das cavernas mais
procuradas na região. Da entrada até à sua base
são 72 metros de descida vertical em rapel, uma
técnica segura de descida com cordas, monitorada
por instrutores. Lá embaixo, um deck flutuante,
construído sobre um espelho de águas cristalinas,
recebe os visitantes. O lago atinge 80 metros de
profundidade e é possível praticar mergulho no lugar.
Para o passeio, reserve meio período.
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Acima, a traíra à moda, um dos pratos mais famosos do restaurante Casa do João; no alto, vista aérea do Zagai, resort a apenas
cinco minutos do centro de Bonito

Acima, o abismo Anhumas; à direita, no alto,
a Gruta Azul e, abaixo, a cachoeira Boca da Onça

FOTOS Divulgação

Já a visita à cachoeira Boca da Onça é algo que vai
envolver um dia inteiro. Depois de uma caminhada
por uma trilha na mata, passando pelo cênico Rio
Salobra e por piscinas naturais, chega-se a esta que
é mais alta queda d’água do Estado, com 156 metros.
Aí também possível praticar rapel, a uma altura de 90
metros, num paredão com inúmeras grutas e o belo
visual sobre o cânion do Salobra.

Ficar num destino paradisiaco como Bonito não significa
abrir mão de conforto. Entre as opções de hospedagem
por lá, destaque para o Zagaia, um resort a apenas cinco
minutos do centro da cidade, numa área de 600 mil metros quadrados. Para seu bem-estar, o hotel tem quatro
piscinas (duas delas aquecidas e cobertas), hidromassagem ao ar livre e sauna panorâmica, além de ofertar passeios ecológicos e atividades esportivas.
Bonito também é sinônimo de boa gastronomia, em que o
forte são os peixes e as carnes. Coloque dois endereços
em sua agenda: o restaurante Juanita, com sua famosa
moqueca de pintado, e a Casa do João, com destaque para
a sua traíra à moda da casa, uma versão à parmigiana
do peixe. Perfeito para repor as energias entre os tantos
passeios que o destino tem a oferecer.
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PA R T I U , F É R I A S !

cadeiras distribuídas ao redor de uma mesa, na areia
da praia, o hóspede acompanha um pescador preparando um peixe fresco em uma fogueira de coco seco.

Inspirada pela retomada do turismo no Brasil, a Revista D&D traz três
sugestões de hospedagens no País, da praia à montanha
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para a Vila Nordestina, que abriga até quatro pessoas, em
seus 260 metros quadrados.
Na área de lazer, destaque para a black pool, uma piscina de
fundo escuro, que ganha tons distintos devido aos reflexos do
céu e mar. O espaço de convivência abriga outras duas piscinas, e ainda jacuzzis, bar molhado, SPA Carmel by Caudalie
(que também assina as amenities do resort), fitness center
e espaço kids. Além de dois restaurantes, com o melhor da
alta gastronomia cearense, o Carmel oferece uma experiência com cores e sabores bem locais: o Pescado Rústico. Em

Divulgação

L

ocalizado na praia da Taíba, no município de São Gonçalo
do Amarante, a 75 km de Fortaleza (CE), o Carmel Taíba
Exclusive Resort foi inaugurado em fevereiro de 2020. Com
projeto arquitetônico assinado por Marcelo Franco, tem design de interiores de João Armentano e paisagismo de Alex
Hanazaki. Implantado num terreno com cerca de 12 mil metros quadrados, o hotel se divide em poucas vilas, cujos nomes homenageiam figuras tradicionais da região, como a rendeira e o jangadeiro. Nelas, 36 acomodações têm vista para
o mar ou a vegetação nativa. Nas mais exclusivas, piscinas,
banheiras de hidromassagem e saunas privativas. Destaque

No spa, tratamentos faciais - antirrugas, antimanchas, calmantes ou purificantes - e corporais - de
relaxantes a hidratantes. O Carmel também oferece
experiências como piqueniques de fim de tarde, que
podem ser preparados em diferentes pontos do resort. Ou ainda roteiros guiados com bicicletas adaptadas para pedalar na praia, aulas de surfe, kitesurfe
e ioga, e os famosos passeios de buggy ou de quadriciclo. Quer algo mais exclusivo? O hotel também pode
programar passeios de helicóptero que vão até a famosa praia de Jericoacoara.
Inaugurado em 2014, o Valle D’incanto Experience Hotel, em Gramado (RS), propõe uma hospedagem com
“clima de romance no ar”. Por várias vezes o endereço foi incluído na lista de melhores hotéis do Brasil,
em eleição do Tripadvisor Travelers’ Choice Awards,

No alto, lobby do Carmel Taíba Exclusive Resort, no litoral do
Ceará, e com projeto de interiores de João Armentano. No alto
e na página anterior, área da black pool, a piscina de fundo
escuro, na área de convivência do hotel
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chegando a alcançar também o sétimo lugar num
ranking mundial da plataforma. Com projeto assinado pelos arquitetos Joel Henrique Oberherr e Ticiano
Bolognese, o hotel tem suítes com vista para a cidade
e para o bosque.
Nas acomodações, lareira, teto panorâmico, cafeteira Italiana, amenidades de banho e roupa de cama de
algodão egípcio da Trousseau. Entre as experiências
para os hóspedes, destaque para o spa, com tratamentos naturais e orgânicos, e os jantares intimistas em espaço privativo. Para o fim de ano, o Valle
D’incanto preparou a Noite Incantada, um evento com
gastronomia, focada nos sabores da Serra Gaúcha, e
pocket shows. Sempre nas noites de sábado, o evento
acontece até o dia 18 de dezembro, pode ser desfrutado por hóspedes ou o público em geral, com venda
de ingressos.

FOTOS Divulgação

À esquerda, a lareira na área externa do Valle d’Incanto,
em Gramado (RS); abaixo, a fachada do hotel
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De volta ao litoral, temos o Fairmont Rio, aberto em
2019, e que já se tornou um dos destinos preferenciais na capital fluminense, tanto para turistas quanto
para os locais, que participam dos muitos eventos ali
realizados. O prédio, onde antes ficava o Sofitel, na
Avenida Atlântica, passou por um retrofit. O projeto
de interiores é assinado pelo escritório Anastassiadis
Arquitetos, capitaneado por Patricia Anastassiadis. O
saguão foi deslocado do térreo para o 6º andar, num
espaço próximo à piscina. O check-in é feito num lounge marcado pelo uso de madeira. Ali, uma cuidadosa
seleção de arte e design brasileiros reúne móveis de
mestres, como Sergio Rodrigues e Jorge Zalszupin, e
trabalhos contemporâneos de Artur Lescher e Claudio Edinger. Na gastronomia, destaque para o Spirit
Copa, que mescla alta coquetelaria e um cardápio
com tapas, tiraditos, crudos e pinchos. Para os quartos e suítes - um total de 375 - a inspiração de Patricia
Anastassiadis foi a Copacabana dos anos 1950. Pura
Bossa Nova.

Acima, lobby do Fairmont Rio; no alto, a estonteante vista para a praia de Copacabana, a
partir da piscina do hotel
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TEMPO FRIO
DIA S QUENTES
Mostra D&D Inverno em Casa apresentou sugestões de
décor para a estação, com 22 ambientes criados por um
elenco estelar de profissionais

VARANDA DE INVERNO
clAudiA tAvorA

Realizada entre os dias 28 de maio e 20 de junho, a Mostra D&D Inverno em Casa reuniu 22 ambientes,
um desfile de tendências e soluções para a estação, com produtos e objetos das marcas de design
do shopping. As propostas mesclaram o melhor da decoração brasileira a diferentes estilos
internacionais. Entre os projetos, desde ideias para o tão necessário home office a livings para
relaxamento e momentos em família. Diretor geral do D&D, Angelo Derenze destacou que a mostra
apresentou as “as reais necessidades da decoração”, com grandes nomes do cenário da arquitetura e
do design no Brasil.
O time de profissionais foi estelar: Ana Andrade e Andressa Haddad; Ana Rozenblit; Antonio Carlos
e Camila Figueiroa; Brunete Fraccaroli; Camila Dirani e Maira Marchio; Carolina Haguiara; Claudia
Tavora; Fabiano e Tania Hayasaki; Flávia Cardozo; Gustavo Martins; Henrique Derenze e Fernanda
Perlaky Derenze; Juliana Sica e Bruno Isaac; Marcelo Borges e Arthur Athayde; Matheus Lima; Natalie
Rivkind e Telma Faska; Patricia Pomerantzeff; Renata Buttelli; Ricardo Rossi; Rogério Perez; Selena
Boutris e Larissa Maia; Silene Cancela; Suzy e Carolina Melo.

DOLCE FAR NIENTE
A nA rozenblit

LOUNGE ESTAR
A nA A ndrAde e A ndressA HAddAd
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CONTEMPLAÇÃO
brunete FrAccAroli
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REFÚGIO NO CAMPO
cAmilA dirAni e
mAirA mArcHio

HOME OFFICE
cArolinA HAguiArA

COMFYROOM
cAmilA e A ntonio
FigueiroA

VAMOS ESPERAR A
PRIMAVERA?
PAtriciA PomerAntzeFF
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CASULO
telmA FAskA e
nAtAlie rivkind

COURCHEVEL
FláviA cArdozo
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ESPAÇO MOMENTO
gustAvo mArtins

COZY WINTER
FAbiAno e
tAniA HAyAsAki

ALL BLUE
mArcelo borges
e A rtHur AtHAyde

TEA TIME
Henrique derenze e
FernAndA PerlAky derenze
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CALORE
JuliAnA sicA e
bruno isAAc

NEW YORK NIGHT
mAtHeus limA
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ESTILO INVERNO
renAtA buttelli

WINTER TIME
ricArdo rossi

SOL DE INVERNO
silene cAncelA

INVERNO FRIO
rogério Perez
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INVERNO TRÈS CHIC
selenA boutris
e l ArissA m AiA

QUE TAL UM VINHO?
suzy e cArol melo
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L AR,
VERDE JANTE L AR

ENTRE UMA PAUSA E OUTRA
CArinA FerreirA Brito CostA

Entre 5 de outubro e 15 de novembro, 19 profissionais
sugeriram ambientes para ficarmos mais próximos da
natureza na 3 a Mostra D&D Garden Design

São inúmeros os benefícios para o uso de
plantas dentro de nossas casas. Além de
serem elementos de decoração, elas regulam
a temperatura, são umidificadores naturais do
ar, nos inspiram e fazem relaxar. Para sugerir
ambientes de acordo com as tendências
e novidades da arquitetura e do design de
interiores, realizamos a 3a Mostra D&D Garden
Design. Nela, 19 projetos em que também há
produtos do próprio Shopping.
Participaram desta seleção: Alessandro
Lopes & Celina Fernandes; Carina Brito;
Clariça Lima; Cornelia von Ammon Bauer;
Cris Nardinelli; Denis Gusmão Rocha; Edvaldo
Soares; Fernanda Pereira de Almeida;
Jacque Frois; Gabriela Pileggi; Lilian
Casagrande; Luciano Zanardo; Marcilene
Monzani; Mauro Contesini; Michelle
Simoncello; Pupy Zogaib: Renata Guastelli;
Ricardo Pessuto; Roger Evangelista.

NOVOS TEMPOS
A lessAndro l opes e CelinA FernAndes
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FOTOS Rafael Renzo

JARDIM DE CURA
ClAriçA CAires de limA

ALMA
CorneliA von A mmon BAuer
55

REVISTA MOSTRA GARDEN DESIGN

VARANDA ATELIÊ
CristinA nArdinelli

ESPAÇO NÔMADE
denis Gusmão dA roChA

CONECTADO COM A NATUREZA
edvAldo soAres
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VARANDA DE RECONEXÃO
FernAndA pereirA de A lmeidA

JARDINEIRO FIEL
GABrielA pileGGi

VARANDA ACONCHEGO
JACqueline Frois l opes
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VARANDA DAS MEMÓRIAS
liliAn CAsAGrAnde

CONECTAR-SE

luCiAno Z AnArdo

DO MAR PARA O LAR
mArCilene monZAni
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VARANDA STYLE
mAuro A driAno e orio Contesini

TERRAÇO DI CASA
miChelle simonCello BoCCAlAto

VARANDA SANTISTA
pupy ZoGAiB
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RECEBENDO AO AR LIVRE
renAtA CApestrAni GuAtelli

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ESPAÇO TERRALMA
riCArdo pessuto

PRESERVAR É A MELHOR SACADA
roGer evAnGelistA
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UMA VIAGEM
PELOS TERROIRS

PEQUENA ADEGA (CHILE)
A nDreA GonzAGA

Mostra “Rota do Vinho”, que aconteceu em
setembro, apresentou ambientes inspirados em
22 regiões do enoturismo mundo afora

Um passeio por 11 países e seus mais famosos
terroirs. Assim foi a mostra Rota do Vinho D&D,
que o shopping abrigou de 1o a 29 de setembro. E,
claro, design e arquitetura não poderiam ficar de
fora deste tour indoors, que reuniu 22 ambientes,
com os melhores vinhos de 22 regiões famosas
pelo enoturismo. Diretor geral do D&D, Angelo
Derenze ressaltou que a mostra trouxe “muita
cultura, informação e conhecimentos sobre um
dos temas que movimentam economias
de todo o mundo: o vinho”.
“Rota do Vinho” percorreu Argentina, Brasil,
Chile, Espanha (Priorato, Ribera Del Duero
e Rioja), Estados Unidos, França (Bordeaux,
Borgonha, Champagne e Provence), Itália
(Piemonte, Puglia, Sicília e Toscana), Líbano,
Nova Zelândia, Portugal (Alentejo, Dão e Douro)
e Uruguai. O roteiro foi feito em parceria com
a Gran Cru, maior importadora e distribuidora
especializada em vinhos de qualidade da América
Latina, e que está também presente no shopping.
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COR E SABOR (PORTUGAL)
A nA LuciA SALAmA e GerSon DutrA

FOTOS Rafael Renzo

O time de profissionais: Ana Salama e Gerson
Dutra; Andrea Gonzaga; Anna Parisi; Claudia
Gallasso e Daniel Polacchini; Debora Valente;
Fabiano e Tania Hayasaki; Fernanda Ancona e
Camila Bertin; Henrique Derenze e Fernanda
Perlaky Derenze; Ieda Korman e Carina Korman;
Larissa Maia e Selena Boutris; Luis Renato
Machado; Luiz Paulo Andrade; Marcio Melo;
Mariana Noronha e Samra Akad; Marilia Veiga;
Matheus Lima; Paulo Evangelista; Priscila e
Bernardo Tressino; Roberto Alves; Selma de Sá;
Silvana Lara Nogueira e Zoe Gardini.

UM PEDAÇO DO ALENTEJO
(PORTUGAL)
A nnA PAriSi

CANTINA ARK DERENZE (ITÁLIA)
Henrique Derenze e
FernAnDA PerLAky Derenze
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AOTEAROA (NOVA ZELÂNDIA)
cAmiLA Bertin e FernAnDA A nconA

DISFRUTE UN BUEN VINO
RIBERA DEL DUERO (ESPANHA)
mAriAnA noronHA e SAmrA A kAD

MADAME CHAMPAGNE (FRANÇA)
DéBorA VALente
64

BRASIL
FABiAno e tAniA HAyASAki

PIEMONTE (ITÁLIA)
cLAuDiA GALLASSo e DAnieL PoLAccHini

DOURO (PORTUGAL)
zoe GArDini
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SABORES DA PUGLIA (ITÁLIA)
ieDA e cArinA kormAn

VOCÊ ACEITA SER MEU COMPANHEIRO DE
VINHO? PRIORATO (ESPANHA)

L AriSSA mAiA e SeLenA BoutiS

VINO AZUL Y BLANCO (URUGUAI)
LuiS renAto mAcHADo
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SALA DE DEGUSTAÇÃO
PROFISSIONAL
BORDEAUX (FRANÇA)
Luiz PAuLo A nDrADe

MOMENTOS NA SICÍLIA (ITÁLIA)
márcio meLo

VINO VIVO (ARGENTINA)
mAríLiA VeiGA
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LÍBANO
PAuLo eVAnGeLiStA

ENTARDECER NO VINHEDO
BORGONHA (FRANÇA)
PriSciLA e BernArDo treSSino
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LA BODEGA
RIOJA (ESPANHA)
roBerto A LVeS

ADEGA DA QUINTA DA PACHECA
DÃO (PORTUGAL)
SiLVAnA L ArA noGueirA

euA

mAtHeuS LimA

PETIT COIN
PROVENCE (FRANÇA)
SeLmA De Sá
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ROTA DO VINHO

REVISTA SOCIAL

AGENDA D&D
Confira quem esteve presente nos principais
eventos do Shopping neste ano
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ROTA DO VINHO - Veja quem participou da inauguração da mostra no D&D Shopping: 1. Angelo Derenze; 2. Henrique
Derenze, Fernanda Perlaky Derenze, Carolina e Fernando Rivkind; 3. Roberto Alves, Danieli Mastropietro e Richard
Ravayole; 4. Angelo Derenze, Fernanda e Roberto Negrão, Rafaela Pagnussatt, Danieli Mastropietro e Gilson
Videds; 5. Grace Mathiello, Márcio Melo e Andrea Carla; 6. Danieli Mastropietro e Selma de Sá; 7. Esther Schattan,
Claudney Marques e Adriana Serra; 8. Murilo e Esther Schattan, Tania e Fabiano Hayasaki
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18

19

9. Daniela Costa, Silvana Lara Nogueira e Marcelo Maksoud; 10. Marcelo Maksoud, Claudia Galasso, Daniel
Pollachini, Luís Café, Ricardo Saad e Paulo Evangelista; 11. Ludmila Lepri, Ieda Korman e Esther Schattan;
12. Cassiano Contador e Angelo Derenze; 13. Andrea Gonzaga e Angelo Derenze; 14. Lavinia Haddad, Angelo
Derenze, Luís Arnaldo Pepino e Lair Rutledge; 15. Angelo Derenze e André Cutait; 16. Angelo e Walkiria Derenze,
Camila Carneiro, Marilia e Daniel Veiga; 17. Debora Valente e Danieli Mastropietro; 18. João Victor Silva e Daiane
Novais, Walkiria e Angelo Derenze; 19. Andrea Pilar, Norah Carneiro e Tota Penteado
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GALERIA - Nesta mostra, dicas de como
incrementar a presença de cultura e arte em sua
morada. Veja quem compareceu à abertura: 1.
Grace Mathiello e Angelo Derenze; 2.Cristina Rocha
Andrade; 3. Marcelo Maksoud, Danieli Mastropietro
e Ana Paula Zagallo; 4. Fernanda Perlaky Derenze
e Henrique Derenze; 5. Tania e Fabiano Hayasaki;
6. Juliana Sica e Bruno Isaac. 7. Mariane Siqueira
e Danieli Mastropietro; 8. Kamy Abrapour, Angelo
Derenze e Rodrigo Pitangui Viegas; 9. Victor
Paladino, Nelson Sasaki e Pitter Schattan; 10.
Luisa e Eliane Vilela, Luciane Macedo; 11. Danieli
Mastropietro, Luiz Otavio Debeus e Angelo
Derenze; 12. Mariana e Debora São José
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BONITO - Em setembro, o D&D Shopping esteve em Bonito
(MS), com vários convidados. Veja quem esteve presente:
1. Olegário de Sá, Ludmila Lepri, Marcelo Borges,
Fabrício Frezza, Priscilla Pereira, Joia Bergamo e José
Januário (sentados); 2. Pitter Schattan e Bruna Mokfa;
3. Grupo durante passeio na Cachoeira Boca da Onça;
4. Bruna Mokfa e Thaisa Sedrez; 5. Ana Lucia Siciliano,
Annette Rivkind, Claudia Galasso e Cristina Rocha
Andrade; 6. Fabrício Frezza, Ludmila Lepri e Gabriel
Figueiredo; 7. Luiz Paulo Andrade, Giselly Oliveira, André
Leite e Priscila Pereira; 8. Natália Meyer, Karen Pisacane,
Rita Camilo, Danielle Cortez e Ana Carolina Caliare;
9. Os convidados na piscina do resort Zagaia; 10. Grupo no
Abismo Anhumas; 11. Angelo Derenze, Mariana Noronha,
Natalia Amada, Annette e Breno Rivkind, Samra Akad,
Luiz Paulo Andrade e Luiz Bianchi;
12. Kamy Abrarpour e João Armentano
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REVISTA SOCIAL / INVERNO EM CASA
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INVERNO EM CASA - Na edição de estreia, 22 ambientes para a temporada;
confira quem esteve por lá: 1. Angelo Derenze, Brunete Fraccaroli e Danieli
Mastropietro; 2. Ana Rosenblit; 3. Andressa Haddad e Ana Andrade; 4. Claudia
Tavora; 5. Carol e Suzy Melo; 6. Flavia Cardozo; 7. André e Giselle Rivkind,
Danieli Mastropietro, Angelo Derenze; 8. Fabiano e Tania Hayasaki
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9. Bruno Isaac, Juliana Sica, Walkiria
e Angelo Derenze; 10. Maíra Marchió
e Camila Dirani; 11. Debora Valente
e Carol Aguiara; 12. Camila Nunes
Carneiro e Rodrigo Costa;
13. Francesca Alzati; 14. Gisely Oliveira
e Marcio Melo; 15. Natalia Meyer e
Danielle Cortez; 16. Marcelo Borges
e Cengiz Gunduz; 17. Silene Cancela e
Ludmila Lepri
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SOCIAL / GARDEN DESIGN

REVISTA SOCIAL / DINNER NA QUARENTENA
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DINNER NA QUARENTENA - Os convidados da
primeira edição da mostra, que apresentou dicas
de mesa posta: 1. Fabio e Pupi Zogaib; 2. Roberto
Camasmie, Vic Meirelles, Danieli Mastropietro e
Angelo Derenze; 3. Samantha, Ivani, Sabrina e
Tatiana Neublum; 4. Flávia Chicarelli; 5. Tania e
Fabiano Hayasaki; 6. Titina Leão; 7. Debora Henriques
GARDEN DESIGN - Veja quem compareceu à abertura do evento: 1. Alessandro Lopes e Celina Fernandes; 2. Carina
Brito e Michelle Boccalato; 3. Cristina Nardelli, Marcilene Monzani e Lilian Casagrande; 4. Gabi Pileggi, Edvaldo Soares
e Denis Gusmão da Rocha; 5. Jaqueline Froes Lopes; 6. Fernanda Pereira de Almeida e Roger Evangelista; 7. Mauro
Contesini; 8. Cornelia von Ammon Bauer; 9. Renata Guastelli; 10. Luciano Zanardo; 11. Ricardo Pessuto
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REVISTA NOTAS

ID HOMENAGEM
Em 31 de maio, o D&D Shopping realizou uma cerimônia híbrida
para homenagear 169 profissionais da arquitetura e decoração.
Angelo Derenze, diretor geral do D&D, comandou o encontro,
que aconteceu no Golden Hall, localizado no WTC Events Center
SP. O encontro reuniu 200 convidados para comemorar os bons
resultados do D&D Shopping, um dos mais completos em decoração e design do Brasil. Nomes como João Armentano, Jóia
Bergamo, Bruna Ximenes e André Leite, Cristina Rocha Andrade e Patrícia Rocha, Fabiano e Tania Hayasaki, Luciana Almeida,
Carlos Rossi, Norah Carneiro, Marília e Daniel Veiga, Alice
Martins e Flavio Butti, foram alguns dos presentes no evento.

DINNER IN THE SKY
O D&D Shopping reuniu novamente neste
ano uma turma de convidados para um
sunset no Dinner in the Sky. No happy
hour, profissionais de arquitetura e
decoração, entre outros. Foi experiência
gastronômica inesquecível!

JANTAR “ANDRÀ TUTTO BENE”
BIKE DAY
No alto e acima, registros das edições de nosso Bike Day em 2021.
Neste ano, uma turma de convidados e parceiros encararam uma
pedalada de 14km (Avenida Berrini e ciclofaixa da Marginal Pinheiros). A pausa para recarregar as energias foi no Bike Lounge D&D,
espaço de convivência pensado para receber ciclistas que usam
a via para deslocamento, treinamento ou lazer. O projeto de 105
metros quadrados foi desenvolvido pelo escritório ARK DERENZE,
comandado pelo arquiteto Henrique Derenze e pela designer de
interiores Fernanda Perlaky Derenze.
Os móveis e acessórios escolhidos para compor o espaço fazem
parte do portfólio das marcas do D&D Shopping: Casa Fortaleza, Hio
Decor, Prime Gattai e Quake Decor. O paisagismo, uma intervenção
em 45 metros quadrados, levou a assinatura de Luciano Zanardo.
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TEMPORADA EUROPEIA
No dia 29 de setembro, o D&D Shopping realizou um talk
com Angelo Derenze, diretor do D&D, e com Marcelo
Lima, arquiteto, jornalista e crítico de design, para
apontar as novidades do Salão do Móvel de Milão, da
Maison & Objet, de Paris, e do London Design Festival.
O encontro aconteceu às 10h, no Teatro WTC do D&D
Shopping. Na foto, Angelo, Marcelo e Mariana Amaral,
representante oficial da Maison & Objet no Brasil.

No dia 18 de abril, Angelo Derenze e o chef Marcello
Vassallo, do restaurante Divina Comédia, prepararam
o rigatoni “Andrà Tutto Bene” (pasta alla gricia), um
clássico da região do Lazio, na Itália, conhecido como
“a refeição dos pastores”. Via plataforma Zoom,
o encontro virtual foi transmitido diretamente da
casa de Angelo, em Caucaia do Alto. Os convidados
participantes receberam uma cesta com os
ingredientes, para prepararem juntos o jantar.
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TOP 100 EM TRANCOSO
A convite do D&D Shopping, profissionais
de arquitetura e designers de interiores
participaram do prêmio Top 100 edição
2020, em Trancoso, conhecida pelas
casinhas coloridas do Quadrado e pelas
praias de areias brancas e macias. O D&D
celebrou mais um ano de sucesso do prêmio
promovido pela revista “Kaza”, junto com
alguns dos principais escritórios de design
e arquitetura de todo Brasil. A premiação
já faz parte do calendário nacional de
decoração e reúne os profissionais mais
atuantes do mercado. Parabéns a todos!

NOVAS LOJAS
Conhecido por reunir os melhores
fornecedores de decoração e design, o D&D
Shopping teve novidades ao longo de 2021.
O empreendimento, que atrai o varejo de
vários segmentos, comemorou a chegada das
marcas Atec, Enjoy House, Espaço Laser e
Lugano. A inauguração dessas lojas compõe
os 24 mil metros do Shopping, que conta
com 90 lojas de decoração e arquitetura,
alimentação e serviços.

PET DAY

VIAGEM AO RIO

ESPAÇO FAMÍLIA
Com projeto do escritório Meyer Cortez Arquitetura & Design, o Espaço Família é uma das mais
recentes novidades do D&D Shopping. Com um
ambiente ao mesmo tempo funcional e aconchegante, o espaço, repleto de cores, foi pensado com muito carinho para receber os bebês.
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O D&D Shopping desembarcou, em maio, no Rio de
Janeiro, com um grupo de arquitetos e decoradores
para uma viagem recreativa pela cidade maravilhosa.
“Quis trazer esse grupo seleto de profissionais da
arquitetura não só para apreciar as belezas naturais,
mas também as que foram construídas pelos gênios
da arquitetura brasileira, ao longo de décadas”, comentou Angelo Derenze.

CRISTINE BAENA
A artista brasileira Cristine Baena foi uma das
convidadas para expor na The Venice Glass Week,
maior mostra de arte em vidro, que aconteceu em
setembro, na cidade italiana. Cristine apresentou
a obra “Viva la Vita”, construída com descarte
de copos de vidro. Adquiridos por quilo de uma
cristaleira paulistana e fundidos, estes cacos foram
retrabalhados e esculpidos. Parabéns para a Cristine!

O D&D Shopping, em parceria com a
AMPARA Animal, promoveu o Pet Day no dia
6 de novembro. Aberto ao público, o evento
reuniu pet lovers que procuram ajudar a
causa, incentivar e promover a adoção de
cães e gatos (adultos e filhotes), e ainda
contou com um desfile de cachorros.
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REVISTA CONTATOS

1ST FLOOR
Tel.: 5041- 6075
firstfloor.com.br

COPEL
Tel.: 5102-2214
copelcolchoes.com.br

INDUSPARQUET
Tel.: 3043-9238
indusparquet.com.br

PRIME GATTAI
Tel.: 3043-6215
primegattai.com.br

ANTARES DIGITAL LIFE
Tel.: 3043-9399/ 9397
antarestech.com.br

CRISSAIR
Tel.: 2084-4101
crissair.com.br

INTERBAGNO
Tel.: 3043-9150
interbagno.com.br

QUAKER DECOR
Tel.: 3043-6031
quakerdecor.com.br

ART DES CAVES
Tel.: 5505-0223
artdescaves.com.br

DECYSEO
Tel.: 3043-9341
decyseo.com.br

INTERDOMUS LAFER
Tel.: 3208-6722
lafer.com.br

RIZZO / TERRA DO FOGO
Tel.: 3043-9120

ARTEFACTO
Tel.: 5105-7777
artefacto.com.br

DELL ANNO
Tel.: 3043-7755
dellanno.com.br

KOPENHAGEN
Tel.: 2506-8133
kopenhagen.com.br

ARTEFACTO BEACH &
COUNTRY
Tel.: 5105-7755 / 5105-7760
artefactobc.com.br

DHT AUTOMAÇÃO
Tel.: 3937-0378
dhtautomacao.com.br

LEPRI CERÂMICAS
Tel.: 5506-1390
lepri.com.br

DIVINA COMÉDIA
Tel.: 3043-9085

L’OEIL
Tel.: 3043-6161
loeil.com.br

ATEC
Tel.: 3056-1800
atec.com.br
BADARÓ
Tel.:3043-9244
restaurantebadaro.com.br
BARBACOA GRILL
TEL.: 3043-9244/ 3043-9233
barbacoa.com.br

DOLCE VITA
Tel.: 99775-1469
DOMINUS AUTOMAÇÃO
dominusautomacao.com.br
DPOT
Tel.: 3043-9087
dpot.com.br

BAZZI MÓVEIS
Tel.: 3043-6059
bazzimoveis.com.br

ENJOY HOUSE
Tel.: 3897-8660
enjoyhouse.com.br

BED & DESIGN
Tel.: 3043-9066
bededesign.com.br

ESPAÇO LASER
espacolaser.com.br

BON CAFÉ
Tel.: 3043-9294
bonrestaurante.com.br
BON RESTAURANTE
Tel.:3043-9288
bonrestaurante.com.br
BRENTWOOD
Tel.: 5111-8500
brentwood.com.br
BRETON
Tel.: 5103-5100
breton.com.br
BUCALO
Tel.: 3043-9125 / 2663-8230
bucalo.com.br
BURGER KING
Tel.: 2397-0320 / Ramal 26426
burgerking.com.br
BY KAMY
Tel.: 3043-9166/ 3043-9165
bykamy.com.br
CASA BAUDUCCO
Tel.: 2828-9748
bauducco.com.br/casabauduco
CASA FORTALEZA
Tel.: 2344-1140
casafortaleza.com.br
CLAMI
Tel.: 3043-9380
clami.com.br
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EURO COLCHÕES
Tel.: 3043-9888
eurocolchoes.com

LUCCA ANTIQUES
Tel.: 3043-9015
luccaantiques.com.br
LUGANO
Tel.: 2828-9794
chocolatelugano.com.br
LURI /HUNTER DOUGLAS
Tel.: 4123-8866
luri.com.br
MANIA DE CHURRASCO
Tel.: 3043-6469
maniadechurrasco.com
MCDONALD’S
Tel.: 3215-6853
mcdonalds.com.br

FAST FRAME
Tel.: 3043-9080
fastframe.com.br

MOSARTE
Tel.: 4195-0031
mosarte.com.br

FLORENSE
Tel.: 3043-9430
florense.com.br

MULTITEC
Tel.: 3068-0841
multitec.com.br

FRANCCINO CASA
Tel.: 3043-6360
franccino.com.br

MUNDO DO ENXOVAL
Tel.: 5507-5070
mundodoenxoval.com.br

FRANCCINO GIARDINI
Tel.: 3043-6361
franccino.com.br

NAGAIRÔ SUSHI
Tel. 2828-9744/9746
nagairo.com.br

GENDAI
Tel.: 3043-7777
gendai.com.br

NATUZZI EDITIONS
Tel.: 3043-6613 / 5505-1699
natuzzieditions.com.br

GRAND CRU
Tel.: 3043-6622
grandcru.com.br

ORNARE
Tel.: 5105-5600
ornare.com.br

HIO DECOR
Tel.: 98950-6111 / 96631-8783
hiodecor.com.br

PATRONI PREMIUM
Tel.: 3043-7390
patronipizza.com.br

HOMA
Tel.: 95000-1021
homastore.com.br

PORMADE
Tel.: 3043-6100
pormade.com.br

ILUSTRE MÓVEIS
Tel.: 5102-3468
ilustre.com.br

PORTOBELLO SHOP
Tel.: 3080-6170
portobelloshop.com.br

SACCARO
Tel.: 3043-9136
saccaro.com.br
SANTA MÔNICA
Tel.: 3043-9866
smonica.com.br
SIAMO GELATO
Tel.: 3043-9090
siamogelatoecafe.com.br
SLEEP HOUSE
Tel.: 2795-5337
sleephouse.com.br
SPICY
Tel.: 2395-8014
spicy.com.br
SPOLETO
Tel.: 3043-9073/ 3043-9074
spoleto.com.br
C

SPOT
Tel.: 3043-6615
lojaspot.com.br
STACCATO REVESTIMENTOS
Tel.: 2828-9742
staccatorevestimentos.com.br
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ST. JAMES
Tel.: 3043-6612
saintjames.com.br
TOK & STOK
Tel.: 2171-2450
tokstok.com.br
UD HOUSE
Tel.: 5505-3000
udhouse.com.br
USUAL DESIGN
Tel.: 3043-9889
usualdesign.com.br
V BEAUTY
Tel.: 97180-1317
loja.vbeauty.com.br
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