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Ioga com fones

Nova-iorquinos adoram ioga e vivem inventando
novos métodos de praticá-la. A Sound Off Yoga é a
novidade da vez. Trata-se de uma aula de Vinyasa Flow,
em que os movimentos são sincronizados com a respiração para alinhar corpo e mente, sem barulho externo. Para isso, os criadores aplicam a tecnologia das
festas estilo silent disco: headphones para todos. na
aula se ouvirá deep house, música eletrônica que se
alinha à respiração. “Aprendemos, na China, a mergulhar na beleza dos movimentos e sincronizá-los com a
música”, explica o fundador do método, Castel ValereCouturier. No dia 7, com entrada a US$ 10. 199 Water St
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Björk

A excêntrica cantora islandesa é desta-

que no universo musical e artístico este mês. O Museu de Arte Moderna
(MoMA) traz, a partir do dia 8, uma
retrospectiva monumental de Björk.
Seus 20 anos de carreira e oito álbuns
são representados em vídeo, áudio e
exibição de figurinos famosos, como
o vestido-cisne que usou no Oscar de
2001. “Björk sempre fez parcerias com
artistas, fotógrafos, cineastas, arquitetos... O trabalho dela cruza todos os
campos criativos”, diz o curador Klaus
Biesenbach. A exposição coincide com
shows de lançamento do novo álbum,
Vulnicura, dias 7 e 14 no Carnegie Hall
(US$ 95)e 25 e 28 no City Center (esgotado). 11 West 53rd St; US$ 25
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ão é um castelo da Disney,
mas bem que poderia ser. O
hotel Baccarat, todo decorado
com cristais – incluindo paredes,
poltronas, lâmpadas e balcões –,
será inaugurado no dia 2. Ele é
o primeiro hotel da fabricante
de cristais, que está há 250 anos
no mercado. A fachada, com
prismas de vidro, já causa burburinho na cidade. No interior, o
lobby é adornado com milhares
de copos Harcourt, design icônico da marca, criado no início do
século 19. O bar é aberto ao público e tem decoração inspirada no Palácio de Versalhes, na
França, com direito a lustres enormes, superluxuosos. As suítes, que
seguem o requinte quase ostensivo das áreas comuns, têm diárias
a partir de US$ 899. 20 W 53rd Street

