59

& LIFEST YLE

a Páscoa desde ano será
brasileiríssima. A empresa
paulistana lança a linha Bean
to Bar, que aposta em ovos
fabricados com ingredientes
de produtores locais. É o caso
daqueles feitos com mel de jataí,
pólen e chocolate com 45%
de cacau Trinitário da Fazenda
Bonança. A marca paulistana
mantém sua linha de ovos
especiais (foto), como o
Arriba 39%, com cacau
Callebayt, do Equador.
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Homenagem

Em 1988, a filósofa, escritora e ativista paulistana Sueli
Carneiro, 67 anos, criou o Geledés Instituto da Mulher
Negra com o objetivo de combater o racismo, o
machismo e a violência contra a
mulher. Em abril, o nome de
Sueli batiza um novo selo da
Editora Letramento,
organizado por Djamila
Ribeiro e dedicado
a publicar obras de
mulheres negras
brasileiras e estrangeiras.
O primeiro livro é uma
reunião de artigos
publicados por Sueli
ao longo da vida.
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SÓ
OS LOCAIS
Se depender da Vila Chocolat,
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As cores das telas de Paulo Pasta dependem muito umas das outras para ganhar potência.
“A cor é uma sugestão, um estado de espírito. É difícil traduzir algo tão intuitivo. Tem
a ver com uma vontade, que não é só racional”, diz o artista. Dia 22, o Instituto Tomie
Ohtake inaugura uma retrospectica composta de 13 pinturas de seus 13 anos de carreira,
em telas com mais de 2 m de altura. O artista paulista, que explora a noção de tempo
em muitos de seus trabalhos, também inaugura no dia 24, no Anexo Millan, em
São Paulo, a mostra Lembranças do Futuro, mais focada na sua produção recente (foto).

FOTO JORGE BASTOS/MOTIVO

TEMPO SOBRE TELA

DIOR
EM
IMAGEM
A parceria de quase três

décadas entre a Dior e o
fotógrafo italiano Paolo
Roversi é retratada em Dior
Images Paolo Roversi (Rizzoli,
168 págs., US$ 76,27). As
imagens que compõem o
livro narram, através das
lentes sensíveis de Roversi,
a história da maison e do
trabalho dos diretores
criativos que passaram por
ela, como Yves Saint Laurent,
John Galliano, Raf Simons
e Maria Grazia Chiuri, atual
diretora criativa da grife.

Dê a palavra

A sexta edição da Plana Festival
Internacional de Publicações vai
reunir 200 editoras independentes do
Brasil (como a Autoestúdio, foto) e do
mundo. Haverá também eventos como
uma mesa sobre mulheres negras na
literatura, com a participação da poetisa
Miriam Alves e da jovem escritora Jarid
Arraes, e o Slam das Minas, batalha de
poetas mulheres. De 23 a 25 de março
na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

FOTO MARGIELA FRANÇOISE
COCHENNEC/GALLIERA/
ROGER-VIOLLET

Em pratos novos

O chef paulistano Luiz Filipe Souza (ex- Fasano e Girarrosto) acaba de reformular o
menu degustação de sete tempos e alguns pratos do menu à la carte do restaurante
Evvai, focado em culinária italiana contemporânea. O robalo cozido em baixa
temperatura, em água de tomate e com confit de tomate, é uma das estreias. A
carta de bebidas traz novidades assinadas pela bartender convidada Adriana Pino.
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Toda
Margiela
O estilista belga é o homenageado da

vez pelo Museu Galliera, em Paris. A
exposição Margiela/Galliera 1989-2009
apresenta uma retrospectiva de 20 anos
do trabalho de Martin Margiela na
Maison, que ele cofundou em 1988. A
mostra, que abre no dia 3, traz mais de
100 peças – icônicas por desafiar
estéticas estabelecidas, como é o caso
do sapato Semelles Tabi (1996).
www.elle.com.br

