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por dentro das casas de joan roca,
o chef nº 1do mundo, massimo bottura,

o nº 3, e no brasil, helena rizzo
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.br pra lá de marrakech
marrocos: destino de cor,
glamour e décor

peças versáteis criam
espaços mutantes
especial
cozinhas e
revestimentos
pura inspiração
para o ambiente mais
gostoso da casa

pOrTUGal € 5,00
FraNÇa € 8,90
reINO UNIdO £ 5,70
ITálIa € 8,40
arGeNTINa $ 22,00
USa US$ 7.95
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RECICLO CHIC 
A Interface acaba de lançar a linha Net Effect, de 
carpetes modulares que utilizam náilon reciclado  
de redes de pesca. Descartadas pela indústria pesqueira 
no fim de sua vida útil, as redes são um problema 
ambiental crescente, pois ameaçam a vida marinha  
e podem durar séculos no oceano antes de se decompor.  
Só na primeira fase do projeto, mais de uma tonelada  
de redes de pesca foram recolhidas para a fabricação  
das peças. Inspirada no oceano e nas madeiras, pedras  
e areias encontradas na costa, a paleta de cores traz  
dois tons de azul e seis neutros. www.interface.com 

endereço hot 
Queridinho das celebridades locais,  
o interior designer Tony Ingrao assina  
o projeto de interiores dos 61 
apartamentos do Baccarat Residences, 
luxuosa torre que será inaugurada em 
Nova York no ano que vem. Cada 
unidade pode custar até US$ 60 
milhões. www.baccaratresidencesny.com

JANTAR ASSINADO 
Os cariocas que apreciam mobiliário autoral  

vão gostar da novidade recém-chegada  
à Galeria 021, em Ipanema: a mesa de jantar Big 

Table, de Alain Gilles para a marca italiana Bonaldo.  
www.galeria021.com 

ANTENA news
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