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CIDADE DO MÉXICO

DE DESIGN

de 2018, a Cidade do México é a primeira do continente americano a
receber a honraria. Misturando o antigo e o novo e contando com uma
comunidade criativa em ascensão e uma cena de arte vibrante, é também
a terra de Frida Kahlo. A artista nasceu em Coyoacán, uma pequena
região da Cidade do México onde fica localizado o Museu Frida Kahlo,
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Eleita pela World Design Organization (WDO) a Capital Mundial do Design

também conhecido como Casa Azul. O local é um dos mais conhecidos
pontos turísticos do país e é dedicado à vida e à obra de Frida. Além
dele, o Museo Soumaya, com sua arquitetura impressionante, traz mais
de 66.000 obras de arte, incluindo esculturas de Rodin e pinturas de
Monet e Renoir. Já para quem quer uma imersão completa, a Design
Week México é a principal plataforma de design e arquitetura do país.
O evento, que celebra sua 10ª edição, acontece este ano entre os dias
10 a 14 de outubro e conta com 20 eventos principais e 100 atividades

Recentemente, a Cidade do México foi escolhida a Capital Mundial do Design de 2018 pela World Design Organization (WDO). A instituição reconhece, a cada dois anos, as cidades que fazem uso eficaz do design para impulsionar o
desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental da região. Para 2020, a eleita é a cidade de Lille, na França.
Mas, há diversas outras cidades que podem ser consideradas centros mundiais de design, por abrigarem eventos importantes da área ou também por apresentarem uma cena criativa em ascensão. Entre os tantos destinos, elegemos seis
cidades que são uma verdadeira inspiração para os amantes do design e da arquitetura em um roteiro apaixonante.

em toda a cidade. Para aproveitar tudo que a Cidade do México oferece,
a sugestão de hospedagem é o Hotel Las Alcobas, projetado por Yabu

MUSEU FRIDA KAHLO

Pushelberg, que conta com 35 luxuosas acomodações, spa e um dos
50 melhores restaurantes da América Latina comandado pela chef
Martha Ortiz, o Dulce Patria.
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MUSEO SOUMAYA
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HOTEL FAENA

MIAMI
A vibrante cidade ao sul da Flórida, Estados Unidos, é a sede de um
dos mais importantes eventos de design do mundo, o Design Miami/ e
também abriga o Miami Design District, bairro que reúne o melhor do
design, moda, arte, decoração e arquitetura. Criado em 2005, o Design
Miami/ é um fórum global de design e acontece junto das feiras Art
Basel em Miami, em dezembro, e em Basel, Suíça, em junho. A cidade,
conhecida por suas praias e vida noturna agitada, também abriga diversos museus dedicados à arte, como o Institute of Contemporary Art,
ou ICA Miami, aberto em 2014, que promove a arte contemporânea e
sua experimentação. Com exposições variadas, o museu, no coração
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do Miami Design District, representa a cena artística em ascensão do
ICA MIAMI

local. Outra parada obrigatória para os amantes da arquitetura e do Art
Déco, é o Miami Beach Architectural District, também chamado de Art
Déco District, e que reúne a maior quantidade de edifícios em estilo Art
Déco e Mediterrâneo Revival das décadas de 1920 e 1930 dos Estados
Unidos. Prédios charmosos e coloridos e alguns notórios compõem o
distrito. Excêntrico e luxuoso, o Hotel Faena é o destino para quem quer
se hospedar em um local irreverente, com um design de interiores que
parece ter saído de um cenário de um filme extravagante e vista para
o mar. A suíte homônima do hotel traz quatro dormitórios e casas de

COPENHAGEN
Uma das melhores cidades para se viver no mundo, a capital da Dinamarca respira design. Berço de nomes como Arne Jacobsen, criador
de peças como a icônica poltrona Egg, e Bjarke Ingels, um dos maiores
arquitetos da nova geração dinamarquesa e mundial, Copenhagen é

banho, além de cozinha e estar, e é uma homenagem à era de ouro do
glamour de Miami.
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NORMANN COPENHAGEN
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DESIGNMUSEUM DANMARK

DESIGN MIAMI/

também sustentável, e tem o objetivo de ser a primeira cidade neutra
em carbono do mundo até 2025. Circular pela cidade já é uma imersão
em sua arquitetura neoclássica e moderna, mas vale visitar ainda o DeFOTO: DIVULGAÇÃO/HOTEL SANDERS

signmuseum Danmark, localizado em um prédio onde ficava o primeiro
hospital público da Dinamarca, o Royal Frederik’s Hospital, e que conta
com coleções de arte, artesanato e design industrial do final da Idade
Média até os dias de hoje. Além do museu, a flagship e showroom da
gigante Normann Copenhagen apresenta um universo experimental e
artístico com sua coleção de móveis, luminárias, têxteis e acessórios em
um espaço de 1700 m² no distrito de Østerbro. Para se hospedar no
melhor estilo dinamarquês, o charmoso Hotel Sanders, com interiores
de Lind + Almond, traz 54 acomodações com uma atmosfera bucólica
e confortável, e repleta de mobiliário nórdico.

HOTEL SANDERS
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MAISON ET OBJET

HÔTEL DE CRILLON

PARIS
Romântica e histórica, Paris é uma cidade de encantos. Conhecida por seus marcos como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre,
a Catedral de Notre-Dame, entre tantos outros, a capital da França é também conhecida por suas semanas de moda e pela
alta-costura, além de ser palco de eventos importantes de design como a Maison et Objet. A feira, que acontece duas vezes
por ano em Paris desde 1995, reúne expositores e profissionais da área da França e de todo o mundo e é responsável por promover o contato entre os setores e os talentos já consolidados e os emergentes. A cidade, que respira arte e história, tem no
Museu do Louvre seu ponto alto, uma antiga fortaleza do século XII que hoje abriga uma coleção de cerca de 300.000 obras,
recebendo mais de oito milhões de visitantes por ano. Para uma experiência completa, nada melhor do que relaxar em um dos
hotéis mais luxuosos de Paris. O Hôtel de Crillon foi construído a pedido de Louis XV no século XVIII e se tornou a residência do
ilustre Conde de Crillon e sua família, até que, em 1909, foi transformado em um hotel. Com vista para a Place de la Concorde,
possui quatro restaurantes, spa, piscina e 124 requintadas acomodações, como a suíte Duc de Crillon, em homenagem ao seu
célebre morador. Uma ode à art de vivre parisiense!

MUSEU DO LOUVRE
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DUOMO DI MILANO

TÓQUIO
Hiperativa, organizada, com seus multicoloridos neons
e belos jardins, a capital japonesa é o berço de grandes
nomes e marcas de design. Oki Sato nasceu no Canadá,
mas se estabeleceu em Tóquio, de onde comanda o
estúdio Nendo. Com suas criações divertidas e funcionais, o designer é uma das faces da cena criativa da
cidade e o responsável pelos interiores da patisserie
à tes souhaits! Glace et chocolat, em Kichijoji. O local,

MILÃO
A cidade que é considerada a capital mundial do design e da moda é também o berço
do maior evento da área, o Salone del Mobile. Fundado em 1961 como um veículo para
promover as exportações de móveis italianos, tornou-se a maior feira de mobiliário e
inovação, além de ser palco para a apresentação de novos talentos com o SaloneSatellite. Milão abriga algumas das mais importantes marcas de design do planeta, além de
grandes labels de moda, como Dolce & Gabbana, Versace, Gucci e Prada, e representa
a metrópole moderna e cosmopolita da Itália. Sua arquitetura histórica se mistura ao
caos da vida moderna, e a grandiosidade da Duomo di Milano, ou Catedral de Milão,
uma das mais célebres edificações em estilo gótico da Europa, é um dos símbolos da
cidade. Com localização privilegiada, a poucos metros da Piazza del Duomo, principal
praça de Milão e que cerca a catedral, e do Teatro alla Scala, o Park Hyatt Milão é um
hotel-boutique cinco estrelas, que fica próximo do distrito de Brera e conta com 106
quartos de luxo, com decoração clássica e sofisticada, apostando no uso de mármore e
em uma atmosfera que remonta ao charme italiano do século XIX.
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inaugurado no último ano, representa o estilo único
do fundador do Nendo com interiores em uma paleta
de tons que remetem ao chocolate e ao café. Outro
local imperdível para se visitar em Tóquio é o Museu
Nezu, dedicado à arte pré-moderna japonesa e do leste
asiático e projetado pelo renomado arquiteto japonês
Kengo Kuma. O prédio, caracterizado por um telhado
maciço e angular e por linhas limpas, foi pensado para
harmonizar a construção com a coleção de obras de
arte e o jardim que, logo na entrada, já recepciona
com um corredor de árvores de bambu. Inspirado na

À TES SOUHAITS! GLACE ET CHOCOLAT
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SALONE DEL MOBILE

história, nas artes e na cultura do país, o Palace Hotel
Tokyo é uma das mais tradicionais hospedagens da
cidade. Inaugurado em 1961, foi reformado e reaberto
em 2012, e hoje conta com 278 dormitórios e 12 suítes
com vista para os jardins do Palácio Imperial de Tóquio
e o skyline de cidade.
MUSEU NEZU

PALACE HOTEL TOKYO
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