Domingo 18

maio de 2014

Turismo D-3

A TRIBUNA

www.atribuna.com.br

Quetalum rolezinho diferenteporParis?
Street art dá cor às paredes da capital francesa e tour de bike noturno evidencia todas as belezas da famosa Cidade-Luz. Experimente!
DA REDAÇÃO

Dificilmente arte urbana é a
primeira coisa que vem à mente de alguém quando pensa em
Paris. Mas a Cidade-Luz, assim como Berlim, São Paulo,
Londres e Nova Iorque, está
entre as dez cidades mais importantes do mundo quando o
assunto são as manifestações
artísticas das ruas. Paris ainda
tem o charme de ter todo esse
mundounderground combinado a atrações clássicas, como a
Ópera Garnier, o Museu do
Louvre, o Arco do Triunfo e a
Catedral de Notre Dame.
A equipe do Conexão Paris,
inspirada por todo o potencial
da arte urbana parisiense, em
parceria de Fernanda Hinke,
uma publicitária brasileira especialista em street art e radicada na capital francesa, criou o
Tour de Arte Urbana por Paris,
desenhado exclusivamente para os turistas brasileiros.
O passeio se passa quase que
totalmente no bairro de Belleville, pouco conhecido dos turistas, onde moram artistas,
músicos, e pessoas de diversos
lugares do mundo, além de ser
a região onde viveu a cantora
Edith Piaf. O bairro revela uma
série de painéis urbanos cedidos pela prefeitura de Paris,
além de abrigar estúdios e
squats (espaços de artistas independentes).
O passeio é realmente uma
forma de ver a cidade por outro
ângulo. Durante o tour, que
tem aproximadamente duas
horas, Fernanda conta sobre a
história da arte urbana parisiense, mostra de 30 a 40 obras
de mais de dez artistas de todo
mundo, com aproximadamente dez técnicas diferentes.
Além disso, é possível visitar
um squat – em um deles até
Iggy Pop já fez show com sua
banda – e conhecer o estúdio
de um artista francês. Para processar toda essa informação, é
possível subir até o observatório do Parque de Belleville e ter
uma deslumbrante vista do
skyline de Paris que, é claro,
inclui a Torre Eiffel.
Os interessados em fazer
esse tour alternativo devem
entrar em contato com a Fernanda Hinke pelo email fer
nanda.undergroundpa
ris1@gmail.com. O valor do
tour é de € 39,90.
MEIA-NOITE EM PARIS, DE BIKE

Outra opção de tour inusitada
na Cidade-Luz é Paris à noite,
só para você, em cima de uma
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de mais de dez artistas de todo
mundo são vistas no tour de arte

22
horas

começa o tour noturno de bike.
Ponto alto acontece à meia-noite

bicicleta. Essa é promessa do
tour desenhado pelo Conexão
Paris, também em parceria
com Fernanda Hinke.
O passeio Meia-Noite em Paris de Bike surgiu de uma experiência da própria guia. Ao voltar de uma festa em sua bicicleta (uma de suas paixões), ela
enxergou Paris de um jeito novo. Já havia passado da meianoite, as ruas estavam vazias,
não havia trânsito, nem lojas
abertas ou burburinhos e a Cidade-Luz brilhava ainda mais.
Ao longo de três horas, o passeio passa por mais de 15 monumentos na cidade. É possível
ter uma nova perspectiva de
pontos turísticos como a Catedral de Notre Dame, Pont des
Arts, Museu d’Orsay, Pont Alexandre III, Arco do Triunfo,
entre outros.
O tour começa às 22 horas,
mas é à meia-noite, em frente à
Torre Eiffel, que o passeio atinge o seu ponto alto. Para chegar ao cartão-postal da cidade,
Fernanda indica outro caminho, não muito comum, a partir do que ela chama de “os
jardins secretos”. Quando o relógio bate zero hora, as luzes da
Torre piscam por cinco minutos e, em comemoração, um
champanhe é estourado.
Outro ponto alto do passeio
é a parada na Place de la Concorde, de onde é possível ver o
famoso obelisco da praça em
total simetria com o Arco do
Triunfo e Museu do Louvre.
Os ingressos para o MeiaNoite em Paris de Bike custam
R$ 50,00 (pré- pagamento para reserva da vaga), mais € 50,
pela bike e equipamentos de
segurança, a serem pagos no
dia do passeio. Os grupos são
de até dez pessoas. Para adquirir seu ingresso, acesse o site do
Conexão Paris: http://bit.
ly/1bumi0o

Saiba mais
Fernanda Hinke
Ela é brasileira, paulista
de Bauru, no Interior.
Formada em Publicidade
com mais de dez anos de
experiência em
fotografia e moda,
Fernanda já morou em
Toronto, no Canadá,
em um ano sabático,
onde redescobriu suas
verdadeiras paixões:
arte urbana e a bike.
Hoje, mora em Paris,
onde consegue
colocar em prática o
que a faz feliz

Conexão Paris
Trata-se de uma plataforma transmídia com audiência altamente
engajada que cobre tudo o que há de mais interessante sobre
a Cidade-Luz, composta por blog, Facebook, Instagram, e-commerce
e uma editora com três livros publicados – dois guias de Paris e um
livro de crônicas. A plataforma também reúne uma comunidade
engajada, que compartilha o mesmo carinho por Paris que as autoras,
Lina Hauteville, moradora da capital francesa há 30 anos, e Mariana
Berutto, filha de Lina e que vive entre Belo Horizonte (MG) e Paris.
As duas são as verdadeiras experts que testam e garimpam
novidades e segredos para quem deseja viver o verdadeiro estilo
de vida parisiense. Para mais informações acesse o
site www.conexaoparis.com.br
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-1- e -2- No tour de bicicleta, quando a cidade está praticamente vazia, pode-se curtir uma Paris ainda mais bela. Detalhe: à meia-noite, as
luzes da Torre Eiffel piscam -3- e -4- A street art pede passagem nas ruas e paredes da capital francesa, dando um tom undergound ao lugar

