DESIGN BOA VIDA

FORA DA CAIXA

ESTILO
E TECNOLOGIA

De momento em Ankerrui,
Antuérpia, contentores de seis
metros foram transformados
em elegantes e confortáveis
pedaços de céu. Mais cuidadas
do que muitos hotéis
tradicionais, cada Snoozebox
tem uma decoração sleek e está
munida de casa de banho, flat
screen e entrada de iPod.
Há também um contentor
de pequenos-almoços
e um contentor sauna.
¤ 150. www.snoozebox.com.

É fantástico para espiar a vida
dos outros (não vai dizer que
nunca o fez, pois não?), mas
o Instagram pode também ser
uma excelente fonte de
inspiração de estilo. Partilhamos
os nossos tastemakers favoritos.
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1. FABIENBARON
O editor e diretor de arte francês
é perito em fantásticas fotograﬁas
de paisagens e cenários urbanos.
2. RIPPEDBACKPOCKET
Através do seu Instagram, Michael
Bastian, diretor criativo da Gant,
capta imagens de moda, culinária
e mobiliário vintage.

HOTEL SURPRESA

HOTÉIS POP-UP, COM QUARTOS QUE SURGEM EM CONTENTORES OU BARCOS,
EM CENÁRIOS INESPERADOS COMO PARQUES PÚBLICOS OU PISTAS DE CORRIDA,
SÃO A TENDÊNCIA NÓMADA DO MOMENTO. VISITE-OS ANTES QUE FUJAM.

3. PILGRIMSURFSUPPLY
Se gosta de surf siga Chris Gentile,
o fundador da Pilgrim Surf + Supply.
Praias, pranchas e tudo o que faz
parte do universo deste desporto com
a curadoria de um especialista.
4. DESIGNERMANNYC
Richard Haynes, que já entrevistamos
na GQ Portugal, fornece diariamente
imagens dos seus desenhos onde
retrata cavalheiros elegantes com
quem se cruza na rua ou à saída
de desﬁles de moda. Like!

TEXTO: MANUEL ARNAUT

5. ACONTINUOUSLEAN
As imagens são captadas por Michael
Williams, do blogue A Continuos Lean:
carros, paisagens e acessórios para
homem fazem parte do seu universo.
6. HIGHSNOBIETY
O Instagram de um dos nossos
blogues favoritos de cultura urbana,
High Snobiety, com o qual colabora
David Fischer, mostra o melhor
da moda mais cool, como ténis,
blusões e bonés.

HOTEL A ESTIBORDO

Com apenas um quarto, uma
biblioteca e uma kitchenette,
o “hotel” A Room For London
é um barco inspirado no Roi des
Belges, a embarcação com que
Joseph Conrad subiu o rio Congo
no século XIX, antes de escrever
Coração das Trevas. Para dormir
neste espaço “atracado”
no topo do Southbank Center,
um complexo de artes junto
ao Tamisa, terá de concorrer a
uma lotaria em arromforlondon.co.uk.
Desde ¤ 352.

CABANA
JUNTO À PRAIA

Se é amante de yoga e paisagens
exóticas, o PopUp Ashram
é para si. Criado em
colaboração com os Design Hotels,
este projeto composto por
85 cabanas, de momento
“estacionadas” na praia de Tulum,
no México, atraem os apaixonados
da meditação que procuram
os programas temáticos da
organização. Em 2013 o PopUp
Ashram migrará até ao Bali e Itália.
www. popupashram.com.

SAFARI COOL

The Pop-Up Hotel acabou com
o cliché de que os festivais
de verão e os seus aparentados
são sinónimo de pó e noites mal
dormidas. Introduzindo o conceito
de Glamping em Inglaterra
(glamour+camping), esta entidade
monta tendas de safari –
completas com chuveiros,
camas confortáveis e sala de
maquilhagem para as senhoras –
em grande eventos. Irá estender
o conceito às Caraíbas e Austrália.
¤ 1175. www.thepopuphotel.com.
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