3. COLOR DESIGN
Quer deixar seu
jardim mais divertido e colorido? A
Pylones, marca francesa de utensflios, lan~a a linha Garden Paradise, com cinco conjuntos
de cadeiras e mesas dobraveis, alem
de acessorios para jardinagem Os produtos sao encontrados nos shoppings Iguatemi e Market Place (SP) e no BarraShopping
(RJ) au pelo tel. (11) 3459-9797

2. DREWBARRYMORED1REfORA A atriz que ficou

famosa como a menininha em
ET foi para tras das cameras. Garota Fantastica (Whip It), seu primeira longa
como diretora, sera lan~ado este mes em DVD no Brasil. Com Ellen Page, Marcia Gay Harden, Juliette Lewis e a pr6pria Drew, a filme conta a hist6ria de uma
garota do interior que, para fugir de concursos de beleza, entra para um time de
patinadoras radicais. 0 filme foi inspirado no livro Derby Girl, de Shauna Cross

4.UMAOBRAPOR DIA Durante

um ano, as
artistas plasticas Cassia Aresta, Helenita
Peruzzo e Rosa Grizzo comprometeramse a produzir uma obra de arte par dia,
todas em tamanho 10 cm x 10 cm, fizesse chuva, fizesse sol. 0 resultado desse
compromisso esta exposto no Sesc Pinheiros, em Sao Paulo, ate 23 de maio.

5. ECOCHIC EM PARIS

Vai para a capital francesa? Conhe~a a Hidden, hotel butique proximo
ao Arco do Triunfo que embarcou na tendencia
. ecochic. Inaugurado em 2009, ele se propoe
a ter estilo sem agredir 0 meio ambiente e
prioriza material natural. Stella McCartney,
ambientalista fervorosa, ja deu festa par la.
Reservas pelo site www.epoquehotels.com.

7. BOSSA NOVA A FRANCESA
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~ 6.GUERRADOPACiFlCO Tom Hanks e Steven Spielberg
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~
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voltam a trabalhar juntos como produtores em The
Pacific, nova serie da HBO, com estreia no Brasil em
11de abril. A produ~ao, a mais cara ja feita para a TV,
mostra um lado pouco retratado da Segunda Guerra, geralmente contada pelas batalhas europeias.

o coletivo frances Nouvelle Vague,
conhecido por gravar versoes intimistas de musicas punk e new wave
dos anos 80, volta ao Brasil para
apresenta~oes em Sao Paulo, Rio de
Janeiro e Recife. A banda conta com
a vocalista brasileira Karina Zeviani e
deve tocar can~oes do ultimo album,
NV3 (2009), alem de temas dos
dais discos anteriores.
::Com reportagem de Amarilis Lage,
Carolina Machado, Elaine Guerini, Luciana
Florence, Kariny Grativol e Vania Goy
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