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Às seis da manhã de sábado, en-
quanto boa parte dos paulista-
nos estiver dormindo, um gru-
po de 380 profissionais envolvi-
dos em montagem, cenografia,
produção, segurança, sonoriza-
ção, iluminação e limpeza terão
exatas nove horas para transfor-
mar a alameda Gabriel Monteiro
da Silva, a rua de decoração e
design mais famosa do Brasil,
em uma alameda arborizada
com 18 árvores cenográficas,
com tapete vermelho estendido
por mais de um quilômetro de
asfalto, 12 estações de entrete-
nimento com palco e artistas e
via de mão dupla aberta apenas
para ciclistas e pedestres. Trata-
se da estreia do Avant Gabriel
Chandon, projeto com ar de vi-
rada cultural “chique” idealiza-
do pelo Grupo Doria há oito me-
ses, em parceria com a Chandon
e apoio da SPTuris.

Aberto ao público, o evento
que acontecerá das 15h às 19h
do sábado oferecerá um quilô-
metro inteiro a ser percorrido de
arte, entretenimento, música,
cafés e intervenções lúdicas,
além de mimos como massa-
gens da L´Occitane e carrinhos
de pipoca da Yoki. Ao todo são
esperadas 8 mil pessoas.

O projeto passa a integrar o
calendário oficial da cidade e é
inspirado em festivais de rua de
Nova York e Paris, além do Pro-
menade Chandon, realizado
anualmente em São Paulo.

“São Paulo é a cidade do de-
sign, onde se realiza o segundo
maior evento de decoração do
mundo, que é a Casa Cor. E a
Gabriel Monteiro da Silva é o
que eu chamo de ‘Casa Cor on
the streets’”, explica João Doria
Jr. , presidente do Grupo Doria.

Ele conta que se inspirou na
Fashion’s Night Out, evento
anual que acontece em Nova
York entre a Madison e a Quinta
Avenida. Além de tratar das úl-
timas tendências e usar até mo-
delos vivos em vitrines, o even-
to serve para lotar lojas de de-
partamento e outros endereços
de vestuário fino.

Como a Gabriel tem sua vo-
cação para decoração de luxo, a
ideia por trás do evento cultural
também é movimentar a eco-
nomia local.

Cerca de 40 lojas da região, a
exemplo da Alberflex, Marcato,
Breton Actual, La Lampe e Ver-
meil Móveis, oferecerão des-
contos aos visitantes. Os res-
taurantes da rua e de seu entor-
no, como o Mani, Adega Santia-
go, Gardênia, Fillipa, Le Poême,
Mercearia do Conde e O Pote do
Rei, também aproveitaram a
oportunidade para criar menus
harmonizados com Chandon.

A fabricante de espumantes,
por sua vez, se fará presente nos
coquetéis das lojas (para convi-
dados) e fortalecerá sua marca.
Nessa combinação entre cultura
e negócios, o evento conta com

o patrocínio do Grupo Pão de
Açúcar, Chandon, Luxaflex,
Nestlé, MasterCard Black, Re-
decard, Kitchen Aid e Citibank,
além do apoio da L´Occitane,
Casa Cor, Suvinil e Trousseau.

A Gabriel Monteiro da Silva,
entre as Ruas Cônego Eugênio
Leite e Dr. Antonio Carlos As-
sumpção, abrigará performan-
ces de circo, música ao vivo,
massagem e oficina de toy art.
Atenção especial às Árvores da
Felicidade, duas jabuticabeiras
com atividade interativa, nas
quais os visitantes poderão co-
locar mensagens e desejos em
suas copas. ■

Avant Gabriel Chandon será realizada neste sábado no percurso de 1 quilômetro da alameda

Marcas promovem maratona cultural
“chique” na rua do design de SP

Henrique Manreza

Assim como o evento
similar de Nova York,
a versão paulistana
visa atrair
compradores às lojas
de móveis de luxo
da Alameda Gabriel
Monteiro da Silva

CENOGRAFIA

Árvore de borracha
sustentável é
plantada na Gabriel

Um total de 18 árvores feitas de
madeira e borracha sustentável
E.V.A. (etil-vinil-acetato) vermelha,
esculpidas por artesãos e
complementadas pela reprodução
de cerejeiras, serão “plantadas”
em todo trajeto da Alameda
Gabriel Monteiro da Silva onde
ocorrerá o Avant Gabriel
Chandon. “Escolhemos essa
árvore pela referência à festa
da cerejeira, que se originou
no Japão e hoje é realizada em
vários países, convidando as
pessoas a se apropriarem das
praças e áreas verdes da cidade
para usufruir de momentos de
lazer”, afirma a cenógrafa
Chris Ayrosa, responsável pela
comunicação visual do evento.
Ao lado da filha, Juliana Ayrosa,
ela conta que procurou
compensar a falta de árvores
na Gabriel, como forma de
deixá-la mais humanizada.
Chris conta que também
trabalhou com materiais
recicláveis e reutilizáveis
em todos os espaços de lazer,
como forma de evitar qualquer
impacto ambiental. F.T.

● A marca L’Occitane oferecerá
o Spa das Mãos, com 15 minutos
de relaxamento com aplicação
de produtos usados à base de
manteiga de karité. Ela também
terá Spa Facial com esteticistas
e maquiadores.

● Para garantir interação com as
crianças, o evento terá a estação
Casa Cor, com performances de
malabares e escultura de bexiga,
e a da Kitchen Aid, que
oferecerá oficial de Toy Art.

PROGRAMAÇÃO

Chris Ayrosa,
cenógrafa

responsável
pelo evento:

inspiração
na cerejeira

do Japão
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