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Rain Room
Aquele velho ditado quem sai na
chuva é pra se molhar não condiz
com a exibição que está no Moma,
em Nova Iorque. Você entra dentro
de uma sala escura onde cai do
teto água em forma de chuva.
Quando chega ao quadrado onde
a água está caindo, assim que
os sensores captam a presença

Hotel butique
Para quem quer tirar
férias românticas,
em um lugar que
mais parece o
paraíso, e recuperar
as energias gastas
no escritório, em
casa, com os filhos,
aconselho um que
vai deixar você sem fôlego, mas
perdidamente apaixonada: o hotel
butique Casa Angelina, na Costa
Amalfitana, sul da Itália. Convide o
namorado, a namorada, o marido, a
esposa e fuja pra lá... Esse pequeno
hotel butique, todo decorado em
branco, com design minimalista,
fazendo constrastes com objetos
de arte coloridos e uma vista
espetacular, vai fazer você achar
que tudo é um sonho. Você vê os
detalhes dos objetos, uma elegância
simples, mas, que juntando tudo, cria
ambiente com muito estilo. O azul do
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de um corpo, a chuva muda de
lugar, fazendo com que você corra
para todos os lados pra tocar
na água. Existe interação entre
o visitante e a tecnologia, uma
forma divertida de tentar se molhar
ou correr o risco de se molhar. O
mínimo que acontece é você sair
de lá um pouco respingado. Essa

apresentação está fazendo muito
sucesso nesses dias quentes
do verão nova-iorquino, o único
problema é a fila de espera, que
vai de 3 a 5 horas. O cenário é
perfeito para fotografar. Se você
estiver com tempo e paciência para
esperar, vai ver que a visita valeu a
pena!
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No centro
de NY

Mediterrâneo, o branco dos móveis e
o colorido dos vidros de murano. Tudo
fica perfeito... Espere para chegar a
hora do jantar. O restaurante faz jus
ao nome: Un piano nel cielo. Casa
Angelina tem 39 apartamentos, entre
eles suítes e 2 quartos construídos
em uma antiga casa de pescadores
que está na parte baixa da encosta,
no nível do mar. Está situada em
Praiano, muito próximo a Positano.
Visite o site : www.casangelina.com

Lafayette é um restaurante francês
que serve culinária típica das regiões
da Provence e Normandia. Localizado
em Nova Iorque, o local tem ampla
sala com janelas em arco, vista para
a rua e bar com padaria para servir
lanches rápidos. A boulangeriepâtisserie oferece pães artesanais,
croissants, doces, bebidas e café.
Durante o verão, tem área reservada
na calçada, que abre diariamente
para o serviço de almoço, lanche e
jantar ao ar livre. O endereço é 380
Lafayette , esquina com a rua Great
Jones- Noho.
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