ARQUITETURA

DESCUBRA O MUNDO A

MÚSICA

ESCULTURA

BORDO DAS 7 ARTES!

CLIQUE NAS ATIVIDADES
AO LADO E DESCUBRA
MAIS SOBRE ELAS!

PINTURA
LITERATURA

CINEMA

TEATRO & DANÇA
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(MÚSICA)

SONS DA
ÁFRICA DO SUL
O repertório é vasto - e tem para todos os
gostos: de apresentações de rua com direito a
coral gospel aos refinados shows de jazz.
Para os experimentadores, aulas gratuitas de
djembê, um tambor típico da música africana,
são dadas todos os sábados à tarde na Long
Street. O projeto é uma iniciativa de 3 irmãos
donos de uma loja de instrumentos.

SAIBA MAIS SOBRE A ÁFRICA DO SUL

VOLTAR P/ O INÍCIO

OUÇA AQUI O QUE A
PATRÍCIA PALUMBO DIZ
SOBRE A ÁFRICA DO SUL

(DANÇA & TEATRO)

COMPASSO
GREGO
Berço das caras e bocas, as ruínas de teatros
como o de Dionísio e o de Epidauro têm em
seus roteiros séculos de representações.
Para os que querem fugir do convencional, nos
palcos a céu aberto do teatro Dora Stratou é
fácil envolver-se com os sincronizados passos
embalados por Rebetiko, música típica
considerada o “blues grego”, trazida por
refugiados no início dos anos 20.

SAIBA MAIS SOBRE A GRÉCIA

VOLTAR P/ O INÍCIO

(PINTURA)

PINCELADAS
CHINESAS
Mais intimista e próxima de desenhos, a pintura chinesa é uma das mais
tradicionais do Oriente. Apresentada em rolos, álbuns, leques e biombos,
as composições são geralmente acompanhadas por caligrafias.
Por conta da Guerra Civil Chinesa, o maior acervo de obras-primas do
país, abrangendo quase 8.000 mil anos de história, foi levado pro Taiwan,
hoje no Taipei Palace Museum. Para os apreciadores (e curiosos), Beijing
também oferece excelentes museus, como o Beijing Palace Museum. (só
a arquitetura já é uma verdadeira obra-prima!)

SAIBA MAIS SOBRE A CHINA

VOLTAR P/ O INÍCIO

(ARQUITETURA)

OS PILARES
AUSTRALIANOS
Prédios eleitos os mais sustentáveis do mundo e casas pré-fabricadas positivas
em carbono são alguns dos incríveis exemplos da arquitetura australiana. No
país, design, inovação e sustentabilidade se constroem juntos.
O projeto das cabanas de madeira nativa do Huski Lodge em Falls Creek é
baseado na estrutura geométrica dos flocos de neve. A disposição permite que
todas as acomodações desfrutem da magnífica vista do Vale Kiewa.

SAIBA MAIS SOBRE A AUSTRÁLIA

VOLTAR P/ O INÍCIO

(ESCULTURA)

ENTALHANDO
A CROÁCIA
Do esquecimento à memória, a escultura croata tem dimensões encantadoras. Os imponentes
monumentos abandonados após a dissolução da ex-Iuguslávia, representantes da força das
repúblicas socialistas, estão reunidos no trabalho Spomenik, do fotógrafo Jan Kempenaers, que
trouxe novamente à tona toda a beleza artística dos contornos esquecidos.
Dentre as obras contemporâneas, o Broken Landscape Memorial, construído em memória de
Gordan Lederer, conhecido fotógrafo e cinegrafista morto durante a Guerra Civil do país. O grande
círculo de aço, que simboliza a continuação da vida, representa a lente de uma câmera e dá ao
visitante a chance de enxergar o Vale do Rio Una da mesma perspectiva que Gordan Lederer o viu
em suas últimas fotos. A paisagem é de arrepiar!

SAIBA MAIS SOBRE A CROÁCIA

VOLTAR P/ O INÍCIO

(LITERATURA)

RESGATE DAS
PALAVRAS
Senta, que lá vem história – e essa é longa!
Influenciada inicialmente pela China, com o passar do tempo
suas trocas comerciais com o Ocidente tornaram a arte
japonesa da palavra um misto de tradições e traços europeus.
Haruki Murakami é um dos autores japoneses de maior
destaque atualmente.
Para os amantes das palavras, a moderna e convidativa livraria
Daikanyama T-Site, em Tóquio, certamente renderá boas
páginas na bagagem.

SAIBA MAIS SOBRE O JAPÃO

VOLTAR P/ O INÍCIO

(CINEMA)

LUZ, CAMÊRA E...
ISLÂNDIA
Cênico, o país já foi pano de fundo para filmes como Batman Begins,
007 e também para o seriado Game of Thrones. Mas sua produção
cinematográfica também tem conquistado os telões. O filme Pardais,
de Rúnar Rúnarsson, ganhou a última Mostra Internacional de
Cinema de São Paulo. O longa conta a difícil história de um
adolescente que aos 16 anos precisou mudar-se de repente para
uma pequena vila na Groenlândia, onde durante as noites de verão, a
escuridão não chega.
Para os cinéfilos de plantão, entre setembro e outubro acontece o
RIFF, Reykjavik International Film Festival. Prepare a mala e a pipoca!

SAIBA MAIS SOBRE A ISLÂNDIA

VOLTAR P/ O INÍCIO

FALE CONOSCO
E DESCUBRA
MAIS SOBRE A
ARTE DE VIAJAR
> CLIQUE AQUI OU LIGUE (11) 3060.5800
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