supertour

Liz Taylor vendeu
a casa em 1990
com tudo dentro,
até as roupas

a 1h30 de belo horizonte

pajelança, o foco
Galeria Claudia Andujar só é mais um motivo
pra gente se orgulhar do Inhotim e dos índios

©3

melhor época

Trocar a Suíça pelo Brasil, o que para muitos soa como
insanidade, dá o tom de quão sensível Claudia Andujar
é. A fotógrafa, que luta desde 1970 pelos direitos dos
ianomâmis, elencou mais de 400 cliques feitos de lá pra
cá para formar uma supergaleria no Inhotim (inhotim.
org.br; desde R$ 25, grátis às quartas), o maior museu
de arte a céu aberto do mundo – requer dois dias para
explorá-lo plenamente. Na ala, que só é menor que a do
Tunga, veem-se o cotidiano deles, o choque no contato
com os caras-pálidas e até rituais xamânicos.

pantanal
Vai-se o dilúvio,
e os bichos vêm
De agora a setembro, a chuva dá uma
trégua e há maior
chance de avistar
mamíferos como
onças-pintadas e
tamanduás. Com as
aves é igual: tuiuiús
(símbolo da região),
colhereiros e outras
450 espécies se
reproduzem na seca
e vagam por lá. É
também o período
com menos insetos,
que proliferam na
cheia, quando está
tudo alagado.
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no balneário mexicano

liz e o luxo

Durante as filmagens de A Noite do Iguana, em 1964, Richard Burton
vivia um caso com Elizabeth Taylor, que ia visitá-lo no set em Puerto
Vallarta, México. Envolvido, comprou o lugar para morar com a atriz.
Como não queria ser marido o tempo todo, adquiriu a propriedade
do outro lado da rua e mandou construir uma ponte, unindo as duas.
Agora foi aberto ali o hotel Casa Kimberly (casakimberly.com,
diárias desde US$ 435). Na Gringo Gulch, região bacana no alto do
morro, mantém até a suíte megaluxuosa da Liz – desde US$ 825.

Sting aplaudiria
este clique da série
Catrimani (1971–72)
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recém-revitalizado

paulistas bucólicos

los retrôs

é devagar, é devagar

Um galpão portenho lado B cheio de antiguidades
Pra quem já conhece a dominical feira de San Telmo, em
Buenos Aires, inovar é ir ao Mercado de las Pulgas (bit.ly/
mpulgas). Em Colegiales, perto de Palermo, opera num
imenso galpão e tem mais de 150 lojas com vinis, objetos
de decoração e louças, entre outras quinquilharias. Não
perca: o Tony Valiente (box 3), artesão que faz artigos
kitsch com objetos que garimpa no próprio mercado,
caso do chapéu enfeitado por relógios de pulso; a Suam
(box 106), com bules, pratos e afins fofos e com cara de
casa de vovó; e a Antigos Sueños (box 128), que vende
luminárias, lâmpadas e peças de murano a bons valores.

14

abril 2016 viagem e turismo

©2

O papa e
Messi sabem dos
preços abaixo dos
de San Telmo
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Alta gastronomia em restaurantes
que valorizam os produtos regionais fresquinhos. Perfeitos para devotos da slow food
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Entre Vilas, na serra
da mantiqueira
É uma joia gastronômica
escondida estrada de terra
adentro, em São Bento do
Sapucaí. Com vista pro pequeno
vinhedo, prepare-se para uma
tarde inteira de lenta comilança.
Por ótimos motivos, o prato mais
pedido do menu (R$ 110, sem
bebidas) é o leitãozinho assado.
Prove o vinho orgânico produzido
pelo dono, o agrônomo Rodrigo
Veraldi. (entrevilas.com.br)
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Quinta da Canta, na
serra da cantAreira
Em meio aos esquilos e entre
as árvores, o casal Teresa e Sérgio
Lima recebe em sua chácara
em Mairiporã, a 25 quilômetros
de Sampa. Mediante reserva,
os comensais provam um
menu (desde R$ 150), trocado
semanalmente, que inclui
caldinho de boas-vindas, couvert
com pãezinhos aromáticos feitos
ali, três entradas, dois pratos e
sobremesa. (quintadacanta.com)
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